
الأبنية  اأع��داد  يف  كبري  نق�ص  من  العراق  يعاين   
املدر�سّية واكتظاظ ال�سفوف الدرا�سّية بالتالميذ 
اإىل حّد الإختناق واذا ا�ستمر هذا احلال فلن يكمل 
اليوم   نحتاج  اننا  لذا   ، الرتبوية  العملية  جناح  
اجل  من  وتاهيل  واعمار  وبناء  وخطط  همم  اىل 
،ونحتاج  امل�سكلة  هذه  من  قليل  جزء  ولو  حل 
عجز  ما  حتقيق  اج��ل  من  اجلهود  تتكاتف  اىل  
نرى  اليوم  ونحن  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  حله  عن 
اجلميع   اهتمام  وان�سب  تنوعت  قد  امل�ساعي  ان 
بهذا امللف ب�سكل كبري رغم الظروف القت�سادية 
ووزارة  ب��غ��داد  حمافظة  منها   للبلد  امل��رتدي��ة 
الرتبية واعطت اولوية  لهذا امللف حيث  اأكد وزير 
الرتبية اإن هناك ا�ستنفار عام لكوادر الوزارة من 
اجل اإعادة تاأهيل ، وافتتاح عدد من املدار�ص يف 
املحافظات العراقية ، مبينًا اإن �سد حاجة طلبتنا 
اأولوية ن�سعى لتحقيق  الأعزاء من املدار�ص ميثل 
تاأهيل وبناء  اقبال على  �سيء موؤثر فيها. و�سدد 

املدار�ص ب�سكل عاجل ، وبح�سب اإمكاناتها الذاتية 
، والتعاون مع احلكومات املحلية للتخفيف على 
ال��دوام��ات  وف��ك  التدري�سية  وك��وادرن��ا  طلبتنا 
الثنائية والثالثية وموؤكدا على �رضورة التعاون 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  للحفاظ على  وال�سعي اجلاد 
ارثا  متثل  انها  مبينا   ، املدار�ص  مقدمتها  ويف 
ثمينا لكل الجيال. وكما دعا يف ت�رضيح �سدر 
ال���وزارات  كافة  اخلا�ص  الع��الم��ي  مكتبه  عن 
واملوؤ�س�سات احلكومية اىل اعادة البنية املدر�سية 
قبلهم،  م��ن  امل�سغولة  ال��رتب��وي��ة  واملوؤ�س�سات 
ا�سغالها من  ، واعادة  الفر�سة لعمارها  لتاحة 
املقبل.  الدرا�سي  العام  يف  الع��زاء  طلبتنا  قبل 
ومن جانبها اطلقت حمافظة بغداد بالتعاون مع 
احلديدية  الهياكل  مدار�ص  لتاأهيل  الرتبية  وزارة 
ال�ست  بغداد  يف  للرتبية  العامة  املديريات  يف 
املدر�سية  لالأبنية  العا�سمة  يف  الكبرية  للحاجة 
ال��دوام  م�سكلة  وتفاقم  الطلبة  اع���داد  ل��زي��ادة 
 " التميمي  املزدوج. وقد قال حمافظ بغداد علي 
احلديدية  الهياكل  املدار�ص  من  العديد  هناك  ان 

اجنازها  �سيتم  الجناز  قيد  مدر�سة   60 تقريبا  
وتهيئتها و�ستفتح يف العام املقبل. ويف ال�سياق 
ذاته قال مدير عام تربية الكرخ الثانية د. قي�ص 
الكالبي يف ت�رضيح له " تنفيذا لتوجيهات معايل 
لإعادة  وا�سعة   بحملة  قمنا  فاأننا  الرتبية  وزير 
من  التي   امل��دار���ص   من  ع��دد  وافتتاح  تاأهيل، 
�سانها ا�ستيعاب العداد املتزايدة من الطلبة وفك 
ازدواج الدوام يف املدار�ص والتقليل من اكتظاظ 
الظروف  رغ��م   " وا���س��اف  بالطلبة.  ال�سفوف 
نقف  مل  اننا  ال  البلد  بها  مير  التي  القت�سادية 
جو  لتوفري  م�ساعينا  زادت  بل  الي��دي  مكتويف 
منا�سب لطلبتنا العزاء ومدار�ص تليق بالتعليم يف 
العراق. م�سريا اىل ان املدر�سة موؤ�س�سة اجتماعية 
منبثقة من املجتمع وكل فرد فيها م�سوؤول على 
حمايتها وتاأهيلها وان ملجال�ص الباء واملعلمني 
على  وحثهم  املجتمع  تثقيف  يف  كبري  دور 
لأبنائنا  جميل  بيئي  جو  خللق  معنا  امل�ساهمة 
الكثري من  فقد رممت  بالفعل  ما مت  وهذا  الطلبة 
والواح جميلة مر�سومة  بالوان  وتلونت  املدار�ص 
بفر�ساة التعاون من اجل م�ستقبل اجيالنا ونحن 
الر�سافة  جانب  من  ام��ا  ذل��ك.  على  م�ستمرون 
املدار�ص وبجهود مميزة  العديد من  افتتحت  فقد 
متكاتفة ففي مديرية الر�سافة الثانية ا�ستطاعت 
و  الرتبية  وزارة  بني  وبالتعاون  فردية  بجهود 
وفق  مدر�ستني  افتتاح  بغداد  حمافظة  جمل�ص 
الزعفرانية  وتوزعت بني مناطق   ، اجلاهز  البناء 
على  منها  واحدة  كل  وحتتوي  فل�سطني،  و�سارع 
ثالثة طوابق ، و)18( �سفًا مدر�سيًا مع ملحقاتها 
ال�ست  املديريات  بكافة  جاري  والعمل  الإداري��ة. 
من اجل تخفيف على طلبتنا وكوادرنا التدري�سية 

وفك الدوامات الثنائية والثالثية .

ت�سري تقديرات ملنظمات ن�سائية عراقية اأن %58 من �سكان 
العراق من الن�ساء، واأن هذه الن�سبة اأخذت بالت�ساعد خالل 
الزواج  فر�ص  قلة  اإىل  اأدى  مما  املا�سية  الثالثة  العقود 
على  �سيئة  ب�سمات  وترك  الن�ساء،  من  اأجيال  ثالثة  اأمام 
العالقات الأ�رضية واأجه�ص اآلف الزيجات اجلديدة واأدخل 
الع�سو  ال�ستار  عبد  حليمة  تقول  اخلطر.  مربع  يف  امل��راأة 
"هناك م�ساكل متنوعة رمبا ل  العراقية  يف جمعية املراأة 
اأمام الإعالم كي يهتم بها، ولكنها  تكون بارزة ووا�سحة 
م�ساكل تنخر يف كيان الأ�رض العراقية، اأولها اأن زيادة ن�سبة 
الن�ساء اإىل الرجال يف بالدنا جنم عنه نتائج �سيئة انعك�ست 
اأن  اآلء عبد املح�سن  املراأة". وترى املحامية  على حظوظ 
العراقية  املحاكم  الطالق يف  العظمى من حالت  "الن�سبة 
واملعي�سة،  ال�سكن  توفري  على  الزوج  قدرة  عدم  اإىل  ترجع 
وهذه  العراق،  يف  ت�ست�رضي  التي  البطالة  نتائج  من  وهي 
تليها  الطالق  اأ�سباب  من  الأوىل  الدرجة  حتتل  الأ�سباب 
مبا�رضة الرغبة يف الزواج الثاين لدى بع�ص الذين حت�سنت 

دخولهم لأ�سباب خمتلفة".
موظفات للزواج

الر�سافة  مبنطقة  ال�رضعية  املحكمة  يف  القا�سي  ويتفق 
)�رضقي بغداد( عامر احل�سني مع راأي املحامية اآلء، حيث 
من  الفئات  بع�ص  دخ��ول  يف  ارتفاع  هناك  "نعم  يقول 
جنم  الرتفاع  هذا  اأن  واأعتقد  قليلة،  ن�سبة  وهم  العراقيني 
عنه اجتاه بع�ص املي�سورين اجلدد اإىل تكرار الزواج للمرة 
املحاكم  قاعات  ت�سهده  ما  وهو  الثالثة،  واأحيانا  الثانية 
الزوجات  تعدد  م�سجعي  من  واأن��ا  كبري،  ب�سكل  ال�رضعية 
ملعاجلة �سيوع العنو�سة بني اآلف الن�ساء".وي�سيف احل�سني 
تبني  بغداد  و�سط  املحاكم  اإح��دى  داخ��ل  "اإح�سائية  اأن 
ح�سم  مت  واحدة  حمكمة  يف  تفريق  دعوة   700 قدمت  اأنه 
356 منها بالطالق، ومن املوؤ�سف اأن الطالق بني الأعمار 
العديد من هوؤلء يعودون  واأن  الأكرب  الن�سبة  ال�سغرية هو 
�سجالت  ذلك  اإىل  ت�سري  كما  موظفات  من  ال��زواج  لتكرار 
يف  الكاتبة  وتتفق  املحاكم".  يف  الجتماعية  البحوث 
حمكمة و�سط الب�رضة علياء كاظم مع راأي القا�سي احل�سني 
وتقول "هناك 176 حالة طالق من بني 297 طلب تفريق 
قدمت للمحكمة من قبل اأعمار معظمها �سابة. وتوؤكد اأي�سا 
اجليدة  الرواتب  اأ�سحاب  من  املوظفات  عن  الباحثني  اأن 

ي�سكلون ن�سبة كبرية من بني طالبي الزواج الثاين".
املراأة وال�سيا�سة

بني  الطالق  ن�سب  ارتفاع  اأن  جرب  نافع  املحامي  ويعتقد 
الزيجات ال�سابة يعود اإىل الف�سل يف توفري احلياة الكرمية 
خارج  الهجرة  يف  ال�سباب  رغبة  واإىل  الطرفني،  قبل  من 
النا�سطة  وتدعو  اأف�سل".  عي�ص  فر�ص  عن  بحثا  البالد 
ال�رضعية  املحاكم  تت�ساهل  اأن  اإىل  اأكرم  بلقي�ص  الن�سوية 
لأن  الثالث،  وحتى  الثاين  الزواج  عقود  اإبرام  يف  العراقية 
ن�سب العنو�سة بني الن�ساء يف العراق ت�سكل ظاهرة موؤ�سفة 
خميفة  بدرجات  ترتفع  وباتت  املا�سيني،  العقدين  خالل 

حاليا".  العراق  به  مير  ال��ذي  الو�سع  نتائج  من  كنتيجة 
و�سط  امل�ستن�رضية  اجلامعة  يف  الجتماع  علم  اأ�ستاذ  اأما 
يف  احلياة  منط  يف  التغيري  اأن  فريى  كاظم  مناف  بغداد 
يف  دينيا  املت�سددة  اجلماعات  اأ�سماها  ما  وظهور  العراق 
اأ�سباب  اأه��م  بني  من  ك��ان  الجتماعية  البيئات  خمتلف 
اختالل العالقة بني الرجل واملراأة، التي ت�سكو من تعديالت 
الأ�رضية وحترمها  تنظيم حياتها  قانونية مت�ص حقها يف 
يف اأحيان كثرية من م�ساركة الرجل يف احلياة ال�سيا�سية. 
الت�سكيلة  يف  الرجل  اإىل  امل��راأة  "ن�سبة  فاإن  ملناف  ووفقا 
العراق  اأن  خا�سة  متدنية  الرئي�سية  والوظائف  احلكومية 
يف  مرموقة  ووظائف  وزاري��ة  حقائب  امل��راأة  تويل  �سهد 
وهو  املا�سي،  القرن  خم�سينيات  منذ  العراقية  احلكومات 
خ�سم  يف  اأنوثتها  تخ�رض  ب��داأت  التي  امل��راأة  افتقدته  ما 
قبل  الديني من  الت�سدد  اإىل  والدعوات  ال�سيا�سية  اخلالفات 

اأطراف خمتلفة".
حلم الهجرة يوؤجل م�ساريع الزواج

العراقي  ال�سباب  كان حلم   2003 العام  بعد  الأعوام  ويف 
من  القائمة  ا�سفل  يف  ال��زوج  م�رضوع  ليندرج  الهجرة، 

الهتمامات والأمنيات.
– يتابع لفتة -، يف�سل ان  وحتى ال�سباب املتمكن ماديا 
ي�ستثمر ما بحوزته للهجرة من العراق، حيث اأ�سبح ال�سفر 
ي�سمى  وبينما  لكثريين.  ال�ساغل  ال�ساغل  ال�سغل  اأوربا  اىل 
م�ستق  تعبري  وهو  ب"البائرة"  العان�ص  امل��راأة  العراقيون 
اأ�سال من الأر�ص "البائر" اأي غري ال�ساحلة للزراعة ال ان 
هذا امل�سطلح ل يطلق على ال�ساب الذي تاأخر يف القرتان 
من  بالعيب  العراقي  املجتمع  ي�سعر  ول  العمر.  ب�رضيكة 
اأنها  على  املراأة  عنو�سة  اإىل  ينظر  لكن  الزواج،  يف  تاأخره 
اأ�سباب عدم  ال�سائعات حول  عيب كبري، وغالبا ما تختلق 

زواجها.
كانت  الرافدين  م�رضف  يف  موظفة  عي�سى،  منهل  ابت�سام 
الزواج وهي يف  اأنها تاأخرت كثريا يف  القول  �رضيحة يف 
حيث  الع�سائري  العرف  ب�سبب  والأرب��ع��ني  اخلام�سة  �سن 
ما  قاعدة  وفق  املبكر  الزواج  من  عمومتها  اأولد  منعوها 
ومل  يرف�ص  يل  يتقدم  من  "كل  وتتابع  بالنهوة.  ي�سمى 
الظروف  توفرت  حتى  مني،  ال��زواج  على  منهم  اأحد  يجراأ 
العمل".  يف  يل  زميل  من  لالقرتان  تعييني  بعد  املالئمة 
الزواج  يف  تاأخرها  ال�سالمي  الواحد  عبد  بهيجة  وتعزي 

غاىل ا�ستمرارها يف درا�ستها لنيل �سهادة الدكتوراه. لكنها 
تعرتف ان ن�سبة العنو�سة بني العراقيات كبرية. وعلى رغم 
م�رضوع  عن  تف�سح  مل  لكنها  الدكتوراه  نالت  ال�سالمي  ان 
م�سكلة  كرمي.وتبلغ  اهلل  ج��واب��ه��ا..  وك��ان  ل��ل��زواج  قريب 
اأق�سى حالت تاأزمها حني ترتبط  الزواج يف  العزوف عن 
العوامل الجتماعية بالأ�سباب ال�سحية يف جمتمع مازال 

بعيدا عن معاجلة م�ساكله ب�سورة علمية.
العقد امل�ستحكمة

يف  امل�ستحكمة  العقد  على  مثال  كاظم،  حممد  فريال  و 
املجتمع، حيث يعود عدم زواجها اىل " الوراثة" املوجودة 
يف العائلة فكل اخواتها املتزوجات اأجننب اأطفال معاقني 
عن  الرجال  من  الكثري  عزوف  اىل  ادى  وهذا   ." منغول   "
من  للتاأكد  طبي  فح�ص  اإج��راء  امكانية  لها.وحول  التقدم 
تقدم  رجل  مع  واحدة  مرة  اأجرته  اأنها  قالت  الأمر  حقيقة 
للزواج منها واثبت التحليل عدم التطابق بني ف�سائل الدم. 
اآخر  فريال لأي حتليل طبي من رجل  ت�سعى  ذلك مل  وبعد 
ب�سبب اخلوف الذي دب يف قلبها ليحولها اإىل امراأة يائ�سة 

من اإجراء اأي فح�ص اآخر خوفا من النتائج ال�سلبية.

عيادة  وجود  عدم  من  بغداد  يف  تون�ص  حي  منطقة  اهايل  ي�سكو 
�سعبية يف املنطقة، فكانت موجودة عيادة �سابقا لكن اغلقت قبل 
ثالث �سنوات واىل الن مل تفتح مرة اأخرى، �سكان املنطقة يعانون 
ب�سبب هذا املو�سوع عند موعد تلقيح الطفال يظطرون للذهاب اىل 
ااملناطق املجاورة ملنطقتهم، وب�سبب غالء الك�سفيات يف العيادات 
اخلا�سة التي لي�ستطيع جميع �سكان املنطقة الذهاب اليها ب�سبب 
ظروفهم املادية وارتفاع ا�سعار الدوية لذا يطالب اهايل املنطقة 
ال�سحة بفتح عيادة �سعبية يف املنطقة  اجلهات املعنية يف وزارة 

ومراعاة و�سع املواطنني .

الأدبي  وال�ساد�ص  العلمي  ال�ساد�ص  طالب  من  جمموعة  نحن 
نطالب باأعادة تطبيق قرار حت�سني املعدل، ون�سكو نحن طالب 
ال�ساد�ص العلمي والأدبي بعدم كما �سكو طالب هذين الفرعني 
فظل  ب�ساأننا،  القرارات  و�سوح  عدم  من  املا�سية  ال�سنوات  يف 
طالب ال�سنتني املا�سيتني باأنتظار قرار حت�سني املعدل، ونحن 
اليوم اأي�سا ل نعرف ما هو قرار الوزارتني املعنيتني بهذا الأمر، 
كما نطالب بالعمل باأ�سافة درجتني عدم ر�سوب للطالب الذي 
اأكمل مرحلة الأعدادية بدون ر�سوب فيها، واأرجو من الوزارتني 
اأعطاء قرار حت�سني املعدل يف اأقرب وقت ليتوفر 
نتوقع  التي  الدرو�ص  مراجعة  يف  الوقت  لنا 

�سعف درجاتنا فيها.

يف  اب��دع  ال��ذي  الزيدي  املر�سل  عبد  الدكتور  الفنان 
الفنان  ولد   ، وال�سينما  والتلفزيون  والذاع��ة  امل�رضح 
البتدائية  درا�سته  واأك��م��ل  ب��غ��داد  يف   1940 ع��ام 
معهد  من  تخرجه  بعد  فيها.  والإعدادية  واملتو�سطة 
ثانوية  يف  مدر�سا  عني   1959 عام  اجلميلة  الفنون 
ثانوية  يف  للتدري�ص  انتقل  ثم  ومن  للبنني  الكاظمية 
اأكمل  ان  وبعد   1965 ع��ام  يف  للبنات.  احل��ري��ري 
للربامج  معدا  عني  اجلميلة  الفنون  كلية  يف  درا�سته 
وخمرجا يف اإذاعة بغداد، ومن ثم م�رضفا على الربامج 
الإذاعية، بعدها انتقل اىل التلفزيون ليعمل يف جمال 
اإعداد واإخراج الربامج وامل�سل�سالت الدرامية. يف اواخر 
اأكادميية  يف  التدري�ص  بداأ  الع�رضين  القرن  �ستينيات 
الفنون اجلميلة واأ�س�ص حينها ق�سم ال�سمعية واملرئية، 
كما تراأ�ص ل�سنوات ق�سم امل�رضح يف الكادميية و�سغل 
من�سب عميد الأكادميية حتى اوائل ت�سعينيات القرن 
املا�سي وما زال يوا�سل التدري�ص يف الأكادميية حتى 
يومنا هذا. البدايات احلقيقية للفنان مع الإذاعة كانت 
خالل مرحلة الدرا�سة يف معهد الفنون اجلميلة اذ كان 
يعد برامج وم�سل�سالت اإذاعي .اأعد واأخرج الدكتور عبد 
الربامج  الفنية ع�رضات  الزيدي خالل م�سريته  املر�سل 
واإخرج  األف  كما  والتلفزيونية،  الإذاعية  وامل�سل�سالت 
اقرب  ان  الزيدي  ويقول  امل�رضحيات.  من  الع�رضات 
امل�سل�سل  وهو  اجنزه  عمل  اول  هو  نف�سه  اىل  الأعمال 
اإلذاعي املعتمد بن عباد ال�سبلي، وبرنامج “ت�سبحون 
على خري” الذاعي الذي كان يبث م�ساء تقدمي الفنان 
اما  املختار.  قمر  واملذيعة  ال�رضاج  �سامي  املرحوم 
بعنوان  تلفزيونية  درامية  متثيلية  فهو  الثالث  العمل 
�سامي  الفنانني  من  كل  مثلها  الزرق” التي  “ال�ستائر 
والفنانة  احلمداين،  وطارق  ر�سام،  وعمانوؤيل  ال�رضاج، 
“اأمرية   : هي  امل�رضحية  اأعماله  واأهم  عارف.  فوزية 
.وو�سف  التائه”  و”اللحن  و”هاملت”  الأندل�ص” 
الزيدي الفرتة التي عمل فيها يف الذاعة بالفرتة التي 
كان ي�سودها احلب والألفة والود والأخوة ال�سادقة بني 
العاملني. وي�ستذكر عالقاته احلميمية مع العاملني يف 
من  جملة  من  ك��ان  ال��ذي  والتمثليات  الربامج  ق�سم 
الطرقجي،  �ساهني، وخولة  ا�رضف عليه: �سادق علي 
التي  املختار،  الدامرجي، وقمر  وامل  الب�رضي،  ومنى 
ا�سبحت فيما بعد زوجته،والدكتور الزيدي اىل جانب 
ر�سام  فهو  وامل�رضح  والتلفزيون  الإذاع���ة  يف  عمله 
العراق  يف  �سخ�سية  معار�ص  ع��دة  اأق��ام  اإذ  اي�سا، 
جماعية  ت�سكيلية  معار�ص  يف  �سارك  كما  وخارجه، 
عديدة، ويهتم بال�سعر واملو�سيقى وهو دائم ال�ستماع 

اىل اأغاين الطرب الأ�سيل.
من  طويلة  رحلة  وبعد  الزيدي  املر�سل  عبد  الفنان 
قررالن�رضاف  ال�سبعني  جتاوز  وبعدان  الفني  العطاء 
اجنازها  اأجل  التي  الكتب  بع�ص  لإكمال  الكتابة  اىل 
لفرتة طويلة نظراً لإن�سغاله يف التدري�ص وهي موؤلفات 
يف جمالت الر�سم وال�سعر والنقد وامل�رضح. من بينها: 
امل�رضح  وتاريخ  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة  الكتابة  فن 
العاملي والعربي والعراقي، واأ�سماء وذكريات لفنانني 

عراقيني وهو حتليل نقدي مل�سريتهم البداعية.
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المرأة العراقية وهم العنوسة والطالق
وكاالت-متابعة

تحرير الفلوجة الجسد 

العراقي يخرج من االنعاش

بقلم ناصوح

نصيحة

ه���ل يكفي اأن ُيعبرّ اأحُدنا عن فرحه بالن�س���ر يف الفلوجة؟ بقوله: مبارك 
لقواتن���ا وجي�سنا و�سرطتنا وح�سدنا الن�سر؟ هل يكفي قولنا: اإن داع�ش 
انهزم���ت اىل غ���ر رجع���ة يف الع���راق و�ستنه���زم يف �سوري���ا واملنطق���ة 
باأجمعها على يد العراقيني؟ الكثر من االأ�سئلة هذه ال يكفي لكي نتوازن 
وطنيًا وعراقيًا، ذلك الأن حياة جديدة �ستكون مبتناولنا، نحن العراقيني 
خ���ال ال�سن���وات املقبل���ة، اإْن اأح�سن���ا التعامل معها وم���ع املعطيات التي 

اء الن�سر العظيم هذا. �ستتخلق جررّ
اأحت���دُث ع���ن حلظ���ة عراقية بامتي���از، حلظة فا�سل���ة بني اأن نك���ون اأو ال 
نك���ون، �سنعها زمن عراقي خال����ش، وباأيٍد عراقية خال�سة. لكن اللحظة 
هذه عر�سة للرتاج���ع والذوبان، مثلما تراجعت وذابت حلظة اأحمد اأبو 
ري�س���ة يوم طرد القاع���دة والزرقاوي ورق�ش مع رجال���ه رق�سة الغربية 
والدلي���م ال�سهرة )اجلوب���ي( فرحًا مبا حتقق اآن���ذاك. ُترى كيف ميكننا 
االحتف���اظ باللحظة العظيم���ة هذه؟ وملاذا اخلوف م���ن تكرار حلظة اأبي 

ري�سة تلك؟ 
لق���د اأف�س���د انت�س���ار الق���وات االأمني���ة العراقية بقي���ادة رئي����ش الوزراء 
بو�سفه القائ���د العام للقوات امل�سلحة يف معرك���ة الفلوجة حلظة �سماتة 
ع���زت ال�سابندر، التي اتهم العبادي فيها بالعجز وال�سعف واخلور، لكن 
االنت�س���ار ه���ذا ك�سف عن حقيق���ة اأخرى، اأال وهي عج���ز و�سعف وخور 
املالك���ي، الذي �ساعت يف حقبة حكم���ه ع�سرات املدن العراقية، ُترى، هل 
ت�سمح اللحظات املت�سابكة ه���ذه لنا، لنتحدث عن نقاط القوة التي قادت 
العب���ادي اىل الن�س���ر، لكي ميكنن���ا اأن نتحدث عن االأخط���اء القاتلة التي 

قادت املالكي اىل الهزمية.
ل���ن نتحدث عن الع�سك���ر والزعام���ة الع�سكرية والتجي�ش فه���ذا من �ساأن 
الباحث���ني في���ه، لكنن���ا جن���د الوق���ت منا�سب���ا لنتح���دث ع���ن احلنك���ة يف 
ال�سيا�س���ة وحماوالت راأب ال�سدع الت���ي مار�سها العبادي يف واحدة من 
اأخطر املواجهات املدني���ة والع�سكرية، وال اأظن الرجل اإال م�ستمعًا دقيقًا 
الأ�س���وات الوطني���ة والعراقية اخلال�س���ة، التي قال به���ا النا�سحون له، 
ب���ل ال اأظن���ه اإال م�سغيًا بدق���ة، ومتعامًا بحكمة، م���ع حلفائه يف الداخل 
واخلارج، و�س���واء اأق�ست ال�سيا�سة الدولي���ة واالمركية ب�سكل خا�ش، 
بانتهاء مرحل���ة داع�ش يف العراق و�سوريا اأم مل تق�ش، علينا القول باأن 
العب���ادي ا�ستط���اع جم���ع وا�ستمالة األ���درّ عدويني) اأمركا واإي���ران ( على 

اأر�ش العراق، واإدخالهما ل�سالح حربه مع داع�ش. 
م���ا يهمن���ا يف الورق���ة ه���ذه، ه���و كي���ف �سيتعام���ل العب���ادي وحكومت���ه 
امل�سطرب���ة م���ع مدينة الفلوج���ة بواقعها اجلديد، اأي ما بع���د داع�ش؟ مع 
يقينن���ا بان االآالف من رجالها متهمون مبواالة داع�ش، والقبول بحكمها 
كواقع حال، يف اأقل تقدير، ذلك الأن رف�ش منط احلكم يعني القتل هناك. 
جن���د اأن ال�سيد العبادي ملزم باال�سغاء ثانية وثالثة ورابعة اإىل حلفائه 
يف الداخ���ل واخل���ارج. ذلك الأنن���ا ال ميكننا اأن نتحدث ع���ن فلوجة بغر 
ي���ة مطلقة، مثلما ال ميكنن���ا احلديث عن كرباء اأو جنف بغر �سيعية  �سنرّ
مطلقة. وال يظنن اأحد ٌ اأنَّ مهمة التحام و�سم املدينة اىل اجل�سد العراقي 

د بالدم، واأيرّ دم؟  �سهلة ي�سرة، فالرتاب هناك ُعمرّ
ال ن�ستعج���ل للرج���ل امل�س���ورة، لكنن���ا ال جن���د احللول املمكن���ة واالكيدة 
للم�سكل���ة ه���ذه، مع بق���اء م�سه���د الدولة العراقي���ة، مبا هي علي���ه اليوم، 
ع���ت ومزق���ت الهوي���ة الوطني���ة، وثقاف���ة  فاالح���زاب الطائفي���ة الت���ي قطرّ
الكراهي���ة املتباَدلة ب���ني الطائفتني، ومنطق البع����ش يف اأحقية اخلروج 
من اجلنة ووجوب اخللود يف النار، بح�سب املعتقد والطائفة، وال�ساح 
خ���ارج ع�سم���ة الدول���ة، والت�سيي���ق يف احلري���ات املدني���ة، والتدخات 
اخلارجي���ة، والف�س���اد ووو، عوائ���ق وم�ستحي���ات �ستعرت����ش طري���ق 
التحام الفلوج���ة واملو�سل والرمادي باجل�س���د العراقي، الذي خرج من 

غرفة االإنعا�ش قبل حلظات.

مبدعون من
في ظل الظروف االقتصادية للبلد .. 

الى وزارة الصحة وزارة التربية تطلق حملة كبرى لتأهيل وفتح االبنية المدرسية 

الى وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ووزارة التربية

شكاوى

عبد المرسل الزيدي
بغداد-متابعة 

دعا وزير الرتبية كافة 
الوزارات واملوؤ�س�سات 

احلكومية اىل اعادة االبنية 
املدر�سية واملوؤ�س�سات 

الرتبوية امل�سغولة من قبلهم، 
التاحة الفر�سة العمارها 
، واعادة ا�سغالها من قبل 
طلبتنا االعزاء يف العام 

الدرا�سي املقبل


