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بغداد

ـساواة ـواطـنـة التي تـقـوم عـلى العـدل وا ا
ـكونات).بدروه ولـيست دولة الـطوائف او ا
,استغرب  القيادي في االئتالف نفسه

ـرجعـية الـبراءة ال من عدم اعالن ا حـيـدر ا
مـن كل ســـيــــاسي حـــاول االخــــتـــبـــاء حتت
ال في تــصـريح امس ان عــبـاءتــهـا. وقــال ا
ـرجــعـيـة هـي ذات مـطـالب (مــا طـالــبت به ا
اضـية أبـنـاء الشـعب على مـدار الـسنـوات ا
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لــلـبـاالت وخـاصــة الـشـتـويــة مـنـهـا
كــالــقـمــاصل والـبــدالت نــعـثــر عـلى
نــقـود كـوريـة وصــيـنـيــة واسـيـويـة
واوربـــــيـــــة كـــــذلك نـــــعـــــثــــر عـــــلى
مستمـسكات كجـوازات سفر او فيز
او تــصــاريح دخــول عـامـه ووثـائق
اخـرى فـنـقـوم بـوضـعـهـا بـصـندوق
والنعـرف ماذا نـفـعل بهـا فاصـحاب
الــــقـــــمــــاصـل او الــــبـــــدالت الــــذين
ـســتـعــمـلـة يــبـيــعـوون مـالبـسـهـم ا
فــقــدوا مــســتــمــســــــــــكــاتــهم فــتم
شـــحــنـــهــا الى الـــعـــــــــــراق وبــكل
تــاكــيــد اليـــبــحــثــون عـــنــهــا النــهم
ن تـــصــدر فـــالـــعــراق اليــعـــرفـــون 
يـسـتـورج ومـصـر وسـوريـا وتـركـيا

وتـــــونس ودول اخرى) .
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واطــــــن عـلي ابو شــــــامة يقـول ا
(الباالت جاءت نعـمة على محدودي
الدخلف بالـرغم ان ميسوري احلال

بــــداوا يــــزاحــــمــــون
اصـــــحـــــاب الـــــدخل
احملــدود بــاخــتــيــار
ــيـة ــاركــات الــعــا ا
ـــعــروفـه لــكـــنــهــا ا
تـبــقى نـعــمـة وذلك
نـاسب لـسـعـرهـا ا
الذي اثـر عـلى بيع
البس اجلـــديــدة ا
فــي االســــــــــــــــواق
احمللـية والـشباب
عــنـــمــومــا تــركت
البس اجلـديدة ا
وبـــدات تــــبـــحث
في الـباالت  اوال
لــرخص ثـمــنــهـا
واالهـم انـــــــهــــــا
حتــمل مــاركـات
اجنبية معروفة
ومجـربة ولـهذا
بـــــــــدا ســــــــوق
الــــــــــــبـــــــــــاالت
يــــنــــتــــعش من

جــمـيع الــزبــائن ومـخــتـلف
الـــشـــرائـح فال فـــقـــيـــر او غـــني في
السوق فقط للذي يبحث عن ماركته
االجـــنــــبــــيـــة   كــــذلك احلــــال هـــو
بــالــنــســبــة لالحــذيــة الــبــالــة فــفي
اســواق الـبـالــة تـعــثـر عــلى احـذيـة
حتــمل مــاركــة اجــنــبــيــة مــعــروفــة
ومـستـعـملـة قلـيال وبـسعـر مـناسب
ـــاركـــة في بـــيـــنـــمـــا جتـــد نــــفس ا
ـــنــصــور االســـواق بــالـــكــرادة او ا
بــســـعــر  200-100 دوالر بــيـــنــمــا
تشـتـريه من الـبالع بـسـعر  25 الف
ديــــنـــار او اقل اي اليــــتـــجـــاوز 15
دوالر لــــهــــــــــــذا اتــــعــــشت بــــاالت
ـــــيــــدان والـــــبــــاب االحــــذيـــــة في ا

الشرقي).
ويـشــاركـنـا الـدكـتــور عـبـد الـوهـاب
الــنـعــيـمـي اخـصــائي في االمـراض
اجلـلـديـة يــشـاركـنـا احلـديث بـشـان
كن تنتقل بواسطة االضرار التي 
ــسـتــعــمــلــة فــقـال ( بــكل ـالبس ا ا
البس تــــاكــــيــــد ان اســــتـــــخــــدام ا
سـتـعمـلـة هي عرضه لـنـقل بعض ا
ــصــاب االمــراض اجلــلــديــة  فــان ا
رض جلدي ناقل لـلعدوى ومجرد

استخدام مالبس من قبل غيره فان
الــعــدوى ســتــنـتــقل الـى الـشــخص
ـاء اخلار او االخر مـالم تـشطـف با
البس ـعقمات وان ا ضادات وا با
ــنـافـذ الــتي تـدخـل لـلــعـراق عــبـر ا
احلـدوديــة بـشــكل عـشــوائي تـكـون
عرضه لـنقل االمـراض مالم تـعرض
ــعـنـيــة لـفـحــصـهـا عــلى اجلـهـات ا
صــحـيـا وتـعــقـيـمـهـا قــبل عـرضـهـا
لـلــبـيع في االسـواق احملــلـيـة ولـكن
هــنــا اؤكـد ان الــدولــة الـتـي تـرسل
اعــدادا كــبــيــرة مـن الــبــاالت تــقـوم
واد مـعقـمة البس  بتـعقـيم تـلك ا
بيدات لالمراض الناقلعة ورشها 
البس ولـهـذا اننـا وعـنـدمـا نقـلب ا
عوضة في االسواق ستخدمـة وا ا
يـزة تلك لـية نـشم فيـها رائـحه  ا
ــبـيــدات الـتي تــرش عـلى رائــحـة ا
ستدمة والتي من شانها البس ا ا
ان تــقــضي عــلى جــمــيـع االمـراض
ايكروبات التي تنقل من اجلسم وا

البس الـى اجلــسـم االخــر عـــبـــر ا
ـثل بـشــكل سـريع وسـهـل وتـقـوم 
ــواد من الـقــضــاء عـلـى تـلك هــذه ا
ـايـركـوبـات واجلـراثـيم ولـهـذا ان ا
وزارة الـــصــحـــة عـــنـــدمـــا تــعـــطي
الصـرحيـة للـباالت الـداخلـة العراق
ثل تقـوم بفحـصها بـانهـا معقـمة 
ـــواد الــتـي تـــســتـــخـــدم في تــلـك ا
ـيــة لـلـمالبس غــالـبـيـة الــدول الـعـا
ــســتــعـــمــلــة خــوفـــا من انــتــقــال ا
االمراض من شـخص الى آخـر نعم
الـصــحـة قـد تــعـاني من تــوفـر مـثل
ـعـقـمـات ولـكن تـسـتـطـيع ان هـذه ا
تـكــشف عـلى الـبـالــة انـهـا فـحـصت
ــصـدرة وعــقـمت مـن قـبل الــدولـة ا
لـلـبـالـة الى الـعـراق ورغم هـذا البـد
ـــمـــادة لـــنـــا ان نـــثـــقـف عـــلى ان ا
عـقمه والقـاتلة لـلجـراثيم العـالقة ا
سـتخـدمة غـير كـافية البس ا في ا
واطن ان يقوم بشطغها فالبد من ا
ـاء الـساخـن ومادة بـشـكل جـيـد بـا
ـعــقــمــات قـبل الــديــتــول وبـعـض ا
اسـتـخـدامــهـا لـتـجـنب مـاتـبـقى من
البس وهــذا جــراثــيم عـــالــقه في ا

مـايــنـطــبق عـلى االحــذيـة الـتي هي
االخـــرى نــاقــلــيــة لــبــعض امــراض
الــقــدمــ فالالبــد ان نــرش احلــذاء
ــواد مــعـــقــمه ومـــطــهــره الــبــالـه 
وتعرضها للشمس قبل استخدامها
خـــشـــيــــة لـــنـــقـل بـــعض االمـــراض
اخلـطـره الـتي تنـتـقل عـبـر الـقـدم
بـــواســـطــــة االحـــذيـــة مـن شـــخص
مــصــاب الى شــخص ســلــيم وهــنـا
تـكـون اجلـرثـومـة سـريـعه االنـتـقـال

اذا ماهملناها 
وهنا يـتوجب علـينا وعـلى اجلهات
عنية وخـاصة االعالمية ان تثقف ا
هـام الصـحيـة قبل ان تـنتقل لتـلك ا
لنا االمـلراض لتضـيف عليـنا اعباء
جـــديـــدة ومـــشـــاكل نـــحن في غـــنى

منها)
 …«d*« vKŽ dJŠ

واطنة ام حتس  44 عاما تقول ا
(اعـــتـــقــــد ان اســـواق الـــبــــالـــة في
الـعـاصـمــة بـغـداد وخـاصـة مـنـاطق
بــغــداد اجلــديـدة والــبــاب الــشـرقي
والـكـاضم

ـراه ــيــدان هي حــكــر عـلـى ا يــة وا
فـقط الـرجـال والـشـبـاب يـرتـادونـها
ويــقـيـنــا انـنـا نــحـتـاج ان نــتـسـوق
ونـتــبـضع بـعـضــا من هـذه الـبـاالت
التي هي ليست مالبس فـقط فهناك
السـتائـر واالقـمشـة اخملتـلفـة ولعب
االطـفـال الـتي نـحـتـاجـهـا الطـفـالـنـا
والــتي تــكـون اســعــارهـا مــنـاســبـة
ا التوجد ـية ر وحتمل ماركات عا
في الـسـوق احمللـيـة لـذى اتـمنى ان
تـخـصص ايــام من االسـبـوع تـكـون
لـــدخــول الــنــســاء فــقط العــطــائــهم
البس الـــفـــرصـــة في الـــتـــبــــضع 
ومــــــــواد واثـــــــاث مـــــــســـــــتـــــــورده
ومـــــــــــســتــعــمــلــة وخــاصــة مـواد
ـطبخ الـتي تـكـون من الـباله وهي ا
اكــثــر رصــانه وجــودة ومــتـانــة من
ـواد احملـلـيـة الـتي التـدوم بـضـعة ا
ايام وتـتـعطل فـارى ان االسـواق لو
اتــخــذت قــرارا بــالــتــعــاون مـــــــــع
ـعـنـيـة بـتـخـصيـص ايام اجلـهـات ا
ولـــــو لـــــيـــــوم واحــــد لـــــلـــــنـــــســــاء
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بغداد

ـنطـقـة بـغداد مـسـتوردي الـبـاالت 
اجلــــديــــدة قــــال ان ( الــــبــــاالت اي
ستعملة التي تاتينا على البس ا ا
شـكل رزم تـسمى بـاالت تـصـلـنا من
ـناشئ والـدول االجـنبـية مـختـلف ا
وتـخـتـلف اسـعـارهـا وحسـب الوزن
ــوديل وهــنــاك بــالــة والــصـــنف وا
تـســمى درجـة اولـى ويـخـرج مــنـهـا
مالبس قـلــيـلـة االسـتـخـدام وحتـمل
مـاركـات اجــنـبـيـة مـعـروفـة شـتـويـة
كـانت ام صــيـفـيـة ودائــمـا مـاتـكـون
تلك الباالت مـفحوصة صـحيا ويتم
رش مــواد حــافــظــة ومــعــقــمـه ضـد
االمـــراض اجلـــلـــديــــة تـــلك تـــكـــون
مــفــضــلــة ونــقــوم بـفــرزهــا ومن ثم
بـيــعـهــا في الـسـوق ومـع بـدايـة كل
وديالت فـنـجد مـوسم نقـوم بـبيـع ا
عــنــد بــدا مــوسم الــصـيـف جنـد ان
الــزبـــائـن من مـــخــتـــلـف الــشـــرائح
ادية وبغض النظـر عن اوضاعهم ا
ـعروفة جدا اركات ا يبحثـون عن ا
كـالقـمصـان الـنصف ردن الـصـيفـية
والبناطـيل وخالل عملي الحظت ان
اصـحاب مـحال فـي منـطـقة الـكرادة
يــتـرددون عـلـى مـحـالــنـا ويـنــتـقـون
ـــــاركــــات البـس الــــتـي حتـــــمل ا ا
ـعــروف ويـشــتـرونــهـا االجــنــبـيــة ا
ويــــقـــومــــون ويــــرســـلــــونــــهـــا الى
الـلــونـدري ويـتم كـويــهـا ووضـعـهـا
باكياس نـايلون معـدة لهذا الغرض
ـعـروفة ـحالـهم ا ثم يـعـرضونـهـا 
نـصور او الـكرادة ويـفرضون في ا
عليهـا سعرا عاليـا ويلقى اقباال من
ـــواطن الـــذي يــشـــتــريه عـــلى انه ا
ثال انني ابيع ماركة وعلى سبيل ا
قـــمــيص يـــعــر عــشـــرة االف ديــنــار
شـتري صاحب احملل الى ويذهب ا
الــلــونــدري ويــكــويه بــالــفي ديــنـار
ويـقـوم بـعـرضه بـسعـر من 50 -25
ية الف دينار النه يـحمل ماركه  عـا
مـعـروفه وبـالـتـالي يـلـقى الـفـمـيص
اقباال ويقوم الـزبون بشراءه فورا 
وهــذا احلــال بــالـنــســبــة لـلــمالبس
الــشــتــويــة كــالــقــمــاصل والــبــلــوز
ية والبدالت التي حتمل ماركات عا
مــعـروفــة) ويـضـيـف الـشـيـخ ( هـنـا
ليس انـتقـاصا وتشـكيـكا بـاصحاب
احملـــال فـــهـــذه جتـــارة وهـــو الـــذي
يتحمل مسؤولية احلالل او احلرام
ـهم انـنا نـبـيع بـضاعـتـنـا بقـنـاعة ا
وما يسد ربحنا احلالل واحلمد لله
خاصـة ان زبائـني من الشـخصـيات
ــعــروفــة وعــقــدت االجــتــمــاعــيـــة ا
صــــداقــــات مــــعــــهـم وهم مــــازالــــو
يتـرددون على مـحالـنا ويـتبـضعون
مــايــنــاســبــهم من مـالبس شــتــويـة
ـــفــاجــآت الــتي وصـــيــفــيــة) وعن ا
حتــدثــيـقــول الـشــيخ (اثــنـاء فــرزنـا

انـتـعـشت اسـواق الـبـاالت وخـاصة
بـعــد الـعـام  2003 وان كـانت قـبل
هـذا الـتاريج مـتـداولـة ولـكن بـشكل
محدود جدا وتوجـد محال معدودة
في مـنـطـقـة الـبـاب الـشـرقي  ولـكن
بـــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام الــســـابق
انتـشرت اسـواق البـاالت وتوسعت
ـذكورة وراحت تفتتح نطقة ا في ا
ــيــان مـــحــال جــديــدة في ســاحــة ا
ومـــقــتــربــاتــهـــا كــذلك في  اســواق
الــكــاظــمــيــة الـــتي تــشــهــد رواجــا
واقـباال عـلى سـوق الـباالت الـكـبـير
فــيــهــا فــضال عن مــنــطــقــة بــغــداد
اجلــديــدة الـتـي افـتــتــحت اســواقـا
البس كــبــيــرة لـبــيع الــبــاالت من ا
واالقمشة والستـائر وراحت منطقة
الـباب الـشـرقي وسط بـغـداد  تـهتم
البس بـبــيع وتـداول الــبـاالت من ا
ــواد الـــكــهـــربــائـــيــة واجلــلـــود وا
اخملتلفة في سوق كـبير اطلق عليه
(سوق االمريكان ) يباع فيه ماتركه
ومايتركـه اجلنود االمريـكان ويباع
الى اجلوالـ الـذين يعـرضونه في
مـنـطـقــة الـبـاب الـشـرقي ويـتـضـمن
سلع ومـواد مخـتلـفه فراحت الـبالة
تـــنــتـــعش في تـــلك االســـواق الــتي
بـــدات تــــســـتــــورد الـــبــــاالت الـــتي
حتتوي عـلى مواد مـختلـفة منـزلية
وكهـربائيـة وسله اسـتهالكـية تاتي
من مـناطق مـخـتـلفـة الـبعض مـنـها
من جـنــوب الـعـراق الــتي تـسـتـورد
حــاويــات من اخلــلــيج ومن شــمـال
الـــعـــراق الـــتــــذي يـــســـتـــورد تـــلك
احلـاويات مـن تركـيـا الـتي بـدورها
جتــلـــبــهـــا من الــبـــلــدان االوربـــيــة
فـــراحـت الــبـــاالت فـي الـــــــــــعــراق
تنتـعش وتلقى اقـباال شديــــــدا من
اركات تبضع الذين يفضلون ا ا
ـــشــهــورة عــلى  االجـــنــبـــــــــيــة وا
ـيـسـتـخـدمة  ـاركـات احملـلـيـة وا ا
وبـــــالـــــرغم مـن حتـــــذيــــرات وزارة
الـصحـة من اسـتـخدام تـلك الـباالت
التي قد تسبب بنقل امراض معدية
ـالبـس لــــــــــكن وخــــــــــاصـــــــــة فـي ا
الــتـــحـــذيــرات تـــلك لـم تــلـــقى آذان
تصغي االمــــــــر الذي صارت مهنة
بــيع واســتــيـراد الــبــاالت بــانـواعه
مهـنة لـلعـاطلـ عن العـــــــــمل بعد
ان شــــهـــــدت اقـــــبـــــاال ورواجــــــــــا
كـــبـــيــــرين انـــعــــــــش اوضـــاعـــهم

االقتصادية.
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(الــزمــان) اســتــطــلــعت بــعض آراء
ـــواطـــنـــ وعـــدد من الـــتـــجـــار وا
اخملـــتـــصـــ فـي وزارة الـــصـــحـــة
والـــتــجــارة عن انـــتــعــاش اســواق

الباالت في العراق 
ــــواطـن مــــحــــمــــد الــــشــــيخ احــــد
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ـفـوضـية نـتـدبـ  قـرر مـجـلس الـقـضـاة ا
االنــــتـــخــــابــــات زيـــادة جــــديــــدة في عـــدد
الــصــنــاديـق الــتي تــخــضع لــلــعــد والــفــرز
الــيــدوي في جــانـب الــكـرخ مـن الــعــاصــمـة
بــغــداد.وقــال  بــيــان عن اجملــلس امس  أنه
(تـقرر زيادة عدد صناديق الكرخ الى 4200
صـنـدوقـاً بـعـد إكمـال الـعـد والـفرز لـ 1400
ـــئـــة صـــنــــدوق بـــنـــســـبــــة مـــطـــابـــقــــة بـــا
.(.100وأضـــاف أن (تــبــريـــر الــزيــادة جــاء
بـعـبارة سـقط سهـوا  لـيكـون بذلك عـد وفرز
مـحطات الكـرخ كليا وليس جـزئياً  كما ورد
فـي قرار احملكـمة االحتادية) ,واشـار البيان
الـى ان ( عدد صـناديق الـرصافـة بلغ 3021
صــنــدوقــاً أي مــا يــعــادل نــصف مــحــطــات
الـرصافـة والـعدد قـابل للـزيادة مـا سيـطيل

مدة أيام العد والفرز  14يوماً إضافية).
ـــفـــوضـــ من الـــقـــضــاة وقـــرر مـــجـــلس ا
ـنتدب بتنـفيذ توصيات الـلجنة الوزارية ا
الـتي شـكلـها مـجلس الـوزراء بعـزل عدد من
ـفـوضـيـة بـسـبب ارتـكـابـهم مـدراء مـكـاتب ا
مــخـــالــفــات وتالعـب وفــســاد مــالي . وقــال
فوضـية لـيث جبر الـناطق الـرسمي بـاسم ا
فـوض قرر في بـيان الـسبـت إن (مجلـس ا
تـنفيذ مصادقة رئيس مجلس الوزراء حيدر
ـتضـمنـة اتخاذ الـعبـادي على الـتوصـيات ا
اإلجـراءات الـقانـونيـة بـشأن عـزل مديـر عام
مـكـتب محـافـظة صالح الـدين ومـدير مـكتب
انـتـخـابات األردن ومـديـر مـكتب انـتـخـابات

تركيا).

ثـل عن احلراك سـياسـية بـاالضافـة الى 
الـشـعـبي اجلـمـاهـيـري). مـشـيـرا الى ان (ما
حــدث في مــهــزلــة االنــتــخــابــات مــا هـو اال
مـــؤشـــر الى ضـــرورة تـــشـــكـــيل مـــثـل هــذه
احلــكــومـة),وطــالب عـالوي بـ (الـتــوقف عن
اسـتـعـمـال جـهـة ضـد اخـرى وان يـتـوحـدوا
ـواجهـة التحـديات الـتي حتيط ببـلدنا وان
يـجدوا احللول الالزمة باجتاه حتقيق دولة

بــالــتــالي ,فــأن إعــادة الــتــأكــيــد عـلـى هـذه
ـطالب مـعناهـا رسالة إليـقاف التـظاهرات ا
في وقـت نـــعـــتـــقـــد بـــاهـــمـــيـــة اســـتـــمــرار
الـــتـــظــاهـــرات كـــورقـــة ضــاغـــطـــة من اجل
رجـعـية مـؤكـدا (كـنا نـتـوقع من ا اإلصالح)
إعـالنــهــا الـــبــراءة من كل ســـيــاسي حــاول
االخــتـــبــاء حتت عــبــاءتـــهــا في ظل وجــود
الـعديد من القوى والـشخصيات الـسياسية
الـتي تـزعم انهـا حتضى بـدعمـها) عـلى حد
تـعبـيره.  الى ذلك رجح النـائب السابق عن
حــركـة عـصـائـب اهل احلق حـسن سـالم أن
ــقـبـلــة حـكــومـة احـزاب تــكـون احلـكــومـة ا

سياسية. 
وقــال ســالم في بــيـان (لــوكـانـت احلـكــومـة
ـرتقـبة لـلشعب وخـدمته لـتشـكلت في يوم ا
واحــد لــكـنــهـا حــكــومـة احــزاب ســيـاســيـة
نـاصب وتتـقاسم الـثروات تـتـصارع عـلى ا
ـواطن) ـعـانـاة ا ـغــا دون االهـتـمـام  وا
عـلى حد تـعبيـره. ورأى النـائب السابق عن
ائـــتالف دولـــة الــقـــانـــون رســول راضي أن
ـرجعية سـتعطي دافـعاً للمـفوضية خـطبة ا
والـقــوى الـسـيـاسـيـة لـإلسـراع بـاسـتـكـمـال

العد اليدوي وإعالن النتائج.
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وقـــــــــال راضـي فـي تـــــــــصـــــــــريـح امس إن
ــرجـعــيـة وضــعت خـارطــة طـريق لــشـكل (ا
ـرحـلة الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة واحلـكـومـة بـا
ــقـبـلــة إضـافـة إلى وضـع آلـيـات وشـروط ا
اخــتـيــار رئـيس مــجـلـس الـوزراء والـوزراء

وباقي الدرجات اخلاصة).

مـاذا يـقبض شـعب الـبـصرة  وكل ابـنـاء مـحافـظـات العـراق  عـنـدما تـتـحول
السـياسات من احملاصصات الطائفية الى احملـاصصة االبوية وبالتالي تفقد
الـبرامـج اسيـاسيـة واالقتـصاديـة واخلدمـية قـيمـتهـا  لكـون نقـد االباء تـصبح
مسألـة اشكاليـة شرعية واخالقيـة  واليجوز التـجا وز على ماتقـرره الشرعية

االبوية .
التـظاهرات الواسعة التي عمت كل مدن ومحافظات اجلنوب والوسط وتكريت
 هي تـعـبـيـر شعـبي رافض لـلـسـيـاسـات الدونـيـة الـتي فـرضت عـلى االنـسان
عـقـول في هذا ـواطـن  فـلـيس من ا لـصـالح طبـقـة حاكـمـة انتـهـكت حـقوق ا
الـح ويفـقـد الرعـايـة الصـحـية ـاء ا الـعصـر أن يـجـبر ابـنـاء البـصـرة لشـرب ا
ـاضـية والـكـهربـاء والـعـمل واخلدمـات . فـاسـتمـرار الـوضع طـيلـة الـسـنوات ا
بانـتهاك صـارخ حلقـوق الناس هـو تعـبيـر اكيد عـلى فشل الـنظـام وكل القوى

شتركة في السلطة . ا
لقد افـرزت االنتخـابات مشـاريع افكار لـلسلـطة القـادمة هي بـالضرورة تـعبير
عن فرضـيات الهـيمـنة  ولـيست مـعبـرة عن خطط وطـنيـة سيـاسيـة اقتـصادية
وخدميـة  وهو تـوكيـد على عـودة السـياسـات السـابقـة التي فـرضت هيـمنـتها
شـتركـ في احملاصـصة . على الـدولة ووزعت دوائـرها ومـؤسـساتـها عـلى ا
لـقـد عبـرت هـذه الـكيـانـات الـتي كـانت شـريكـة في الـسـلـطة عن عـجـزهـا لـفهم
ـطالب الشعبية  وكرست جهدها للـوصول للسلطة عبر مجموعة من حقائق ا
صالح ب ـراضاة وتوزيع االدوار وا التـحركات السياسـية التي التخلو من ا

اطرافها .
احلـركـة الشـعـبـية اجلـديـدة هي تـعـبيـر عن تـراكـمات الـغـضب الـوطـني  على
سـلـطات احملـاصـصة الـتي لم تـعـطي شـيئـا لـلمـواطـنيـ  ولم حتل شـيـئا من
ازمات اجملتمع  فعلى مدى ( (16عاما لم تعالج ازمة الكهرباء وفي كل فترة
تطـرح شعارات وافكار تخديرية ما أن يـاتي الصيف يتكشف اخللل احلقيقي
ـلـيـارات من الـعـمالت الـصـعـبـة التـي صرفـت علـى هذا في الـكـهـربـاء  رغم ا
بالغ لـبناء دولة جديدة القـطاع  وكما يقول الـناس البسطاء لـو صرفت هذه ا

في الصحراء لتحقق ذلك على احسن مايكون . 
يـاه الصاحلة للـشرب حيث مدن واحياء واضيـفت الى ازمة الكهربـاء قضية ا
ـيــاه نـاهــيك عن احملــافـظـات والــنـواحي عـديــدة في بـغــداد لم حتـصل عــلى ا
واالقضـية  وفوق هذا وذاك اتـسعت رقعـة الفقر في اجملـتمع العراقي وزادت
ـكن ان يــكـون من احــسن بـلـدان ـتــسـولــ واجلـيـاع فـي بـلـد كــان  اعـداد ا
نـطقة  أما الصحة فقـد تدهورت بشكل خطيـر فال ادوية والمستشفيات وال ا
مـراكـز صـحـية تـفي بـالـغـرض وان وجـدت فان اداؤهـا نـسـبي جـدا  ولو زار
ـسـتـشفـى الـتركـي بـاحللـة واطـلع عـلـى حجـم االوساخ ـطـلـعـون مـايـسـمى  ا
والقـاذورات واالتربة  خلرج باستنتاج إن الـصحة في العراق اصبحت اشبة
بخـزان المتـصاص االمـوال دون فائـدة للـمواطـنيـ  وإذا اجبرت عـلى شراء
االدوية من الـصيدليـات فهناك ثالث انـواع من االلدوية منـها اصليـة وباسعار
تـوسط ومن دول اجلوار  وهي بالعموم خيـالية ووسطية من الـبحر االبيض ا
مــعـظـمـهـا التــفي بـالـغـرض  وذلك بـســبب غـيـاب الـرقـابــة وانـتـشـار ضـواهـر

الرشوات واالختالسات . 
والبـطالة كل سـنة تـزيد ارقام الـعاطـل وإذا حتقق ألحـد اخلريـج العـاطل
على ضـربة حظ وحـصل على تـعيـ في احدى الـدوائر فـأن ذلك اليتـحقق إال

ئات الدوالرات .
ـواطـن  بـالـتـأكـيـد في بـلـد يــعـيش في ظل هـذه االوضـاع كــيف يـكـون حـال ا
يفتش عـلى وسائل الرد بغية احلصول على اجوبة حـقيقية أو عمليات تغيير 
الحض بشـكل جدي حالـة االنفصام والـتناقض ب الـسلطة كن ا وبالـتالي 
ـواطـنـ الـعـراقـي الـتي لم تـفـتش عن حـلـول حقـيـقـيـة لالزمـات الـراهـنة  وا

ـطالبهـم وحقوقهم  الذين لم يعـد بامكـانهم الثـقة بهـذه السلـطة أن تسـتجيب 
وكانت الـتـظاهـرات الصـاخبـة  وإذا هدأت االن فـان تراكم االوضـاع والوجع
ـؤسف أن تـقع الـيـومي لــلـمـواطـنـ قـد يــفـجـرهـا في اي حلـظــة ووقت . من ا
رئاســـــــة الوزراء حتت ظـــــــروف ومواقف الكـيانات السياسـية الفاشـــــــلة
واقــــــف الشـعبية زخما التخاذ القرارات  فــــــبـدال أن تعطي التظاهرات وا
اسـتجـابة لـلـمطـالب الـشعـبيـة. تـعقـد اجـتمـاعا مـع تلك الـكيـانـات لتـأخـذ منـها
مـوقـفا  وهـنـا يـبرز الـسـؤال التـالي مـتى اعـطت احملـاصصـات مـوقـفا وطـنـيا
ـاضيـة يـعـطي فـي هذه لـصـالح اجلـمـاهـيـر فـمن لم يـعـطي طـيـلـة الـسـنـوات ا
اللـحظـات احلرجـة  ثم يبـرز سؤاال اخـر إذا كان الـفشل في بـعض الوزارات
وفي مقـدمتها الـكهربـاء والصحـة وبعض مجـالس احملافظـات فلمـاذا لم يتخذ
رئيس مجلس الوزراء قرارات االعفاء واحملاسبة استجابة للمطالب الشعبية 
فــالــوضع إذا مـابــقي عــلى هــذا احلــال دون حــسـاب لــلــمــعـنــيــ في الــدولـة

ـرحلـة الـقادمـة سـتـشهـد ثـورة للـجـياع واجملالس  فـإن ا
ــنــســيــ اليـســتــطــيع احــد حــسـاب واحملـرومــ وا
نتـائجها  خاصة وان سياسات فرض احملاصصة
واالبوة الـقهـرية هي الـرائجة بـ مخـتلف االطراف

والكيانات السياسية.
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بديهي ان اي تـشكـيلة دبـلوماسـية سـواء كانت سفـارة او قنـصليـة او ملحـقية
خـتـلف الصـعد تـمثـل الدولـة وتعـمل جـاهدة عـلى تـطويـر الـعالقات الـثـنائـيـة 
التجـارية الـثقافـية الـسيـاسية االجـتمـاعيـة العسـكريـة متى سـيحصل ذلك ان
مـثلية الدبلوماسيـة تمثل عموم البلد ال ان تمـثل طائفة معينة او مذهب كانت ا

مع او حزب او قومية ان حالنا يرثى له من خالل التشكيلة الدبلوماسية .
لـسـفـاراتـنـا في اخلـارج اذ امـتـد نـظـام احملـاصـصـة الـيـهـا وقـسـمت الـقـارات
ـزاج اوربا لكـذا قومـية وقسم من اسـيا لـكذا وكذا بـافريـقيا وامـريكا حسب ا
عتـمدة في مقر الالتيـنية ان الهـدف من ذلك االستحـواذ على كافة الـوظائف ا

السفارة وحتويلها الى مراكز رعاية حزبية وقومية وطائفية .
ـا كل مـا يـكون في سـؤولـ واقـاربـهم وكـأ كـمـا ضـمت الـسـفـارات عوائـل ا
العـراق وخارجه ملـكاً لـهم ال يحق البـناء العـراق الغـيارى اشغـاله . علـماً بأن
سؤول داخل السلطة احلاكمة تشـغل عوائلهم واقربائهم مسؤوليات معظـم ا
مهـمة في سفاراتنا باخلارج وبدون شـهادات او حتصيل علمي او دبلوماسي
لهـذا السبب تمت االساءة لسـمعة العراق في اخلارج ونـسأل هنا ماذا حققت

سفاراتنا باخلارج للعراق ?
اذا  ابـعادهم و احالل ـتـخصـصة بـالـعمل الـدبلـومـاسي  اين الكـفاءات ا
محلـهم اقاربكم وعوائلكم التي ال تفقه شيئاً بالعالقات الدبلوماسية . الم يكن
حري باخلـارجية ان تقيم عملها كل سنة لتـعيد حساباتها وتسجل االخفاقات
بـشـجاعـة ام ان مـبدأ الـسـكوت عن الـبـاطل اصبح سـمـة اساسـيـة لسـيـاسيي
العـراق الذين ال يهمهم سوى اقتسام القـيمة وتوزيع العقود واالستحواذ على

ناصب . ا
نداء اوجهه للحكومة القادمة ان تبدأ اوالً باالتي :

سؤول . 1 جرد موظفي كافة السفارات وتأشير درجة القربى من ا
2. تأشير حتصيلهم الدراسي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي .

3. انتـمائـهم احلزبي والـطائـفي يؤشـر بشـكل واضح ومدى االسـتحـواذ على
كافة السفارات باخلارج .

4. اقصاء الـعناصـر الفاسدة وحتـميلهـا مسؤوليـة اعادة ما صرف عـليها من
رواتب ومخصصات وايفادات وسكن وما شابه ذلك .

5. تـقـيـيم كـافة الـعـامـلـ في الـوزارة ويـجب ان يكـون الـعـمل بـشـعـار الرجل
ناسب . كان ا ناسب في ا ا

سـتشـارين الفـاشلـ في الوزارة الـذين لم يقـدموا اي شيء 6. ابعـاد كافـة ا
سوى هـدم سمعـة العراق وهـدم سمعـة اكبـر وزارة سياديـة تعمل عـلى اظهار
سـتشارين كانوا نواباً سمعـة العراق عربياً واقلـيمياً ودولياً عـلماً بان معظم ا
سـابقـ ولـفـشلـهم بـاالنتـخـابات  اصـدار اوامـر بتـعـييـنـهم مسـتـشارين في
الرئـاسات والوزارات ولم يفقهوا اي شيء من العـمل الدبلوماسي ويتقاضون
ان سـابق وراتب مـستـشار ورواتب اخـرى ال تعد عدة رواتب راتـب عضـو بر

وال حتصى .
زورين لـلمـحاكم اجلـزائيـة ليـنالـوا عقـابهم بـحق ما ارتـكبـوه بحق 7. أحالـة ا

العراق واستغالل خيراته .
8. لـتـنـفـيـذ مـا تـقـدم نـحــــــــن بـحـاجـة الى قـرار شـجـاع من حـكـومـة وطـنـيـة

شـجــاعـة ال تـسـاوم عــلى الـبـاطل وتـرفـع شـعـار الـعـراق
للعراقي .

لنـحـول شـعـاراتـنـا في اخلـارج مـن سفـارات لـعـوائل
واحزاب مـعـيـنة الـى سفـارات تـمـثل الـدولة الـعـراقـية
احلديثة .                                               

…—UHÝ v ≈ WKzUF « …—UHÝ s

 W Ëb «
طـــــــــــهــــــــــران (أ ف ب) - وافق
اجملــــــــــــــلـس االعــــــــــــــلــى لـالمـن
الــــــــقــــــــــــــــــومـي في ايـــــــــراني
امـــــــــــس االحـــــــــد عــــــــلـى رفع
ـفروضة على االقامة اجلـبرية ا
ــعــارضـة مــيــــــــــر مـســؤولي ا
حــســ مــوســوي ومــــــــــهــدي
كـــروبـي مـــنــــذ ســــبع ســــنـــوات
لـقـيـادتـهمـا حـركـة احـتـجاج في
الــعـام  2009 بــحــــــــــــسب مـا
قــــال أحـــــــــــد االقــــربــــاء العالم

محلي.
وصــــرح حـــســــ كــــروبي جنل
ـــســـؤول االصـالحي ان "لـــقـــد ا
ســـــمــــعـت ان اجملــــلـس االعــــلى
لـالمن الـــــقــــومي صـــــادق عــــلى
الـقـرار بـرفع االقـامـة اجلـبـريـة"
بـحــسب مـا أورد مــوقع "كـلــمـة"

القريب من االسرة.
وتابع حسـ كروبي ان "القرار
ــرشــــــــد االعـلى ســيـرفع الى ا
اية الله علــــــــي خامنئي" الذي
لــديـه عــشــرة ايــام قـــبل اتــخــاذ

قراره.
ولم يــصــدر تــأكــيــد رســــــــــمي
لـلـقـرار لـكن الـتـقـارير وردت في
الــوقت الـــذي يــســــــــــــعى فــيه
ـــســـؤولـــون االيـــرانــيـــون الى ا
تــــوحــــيـــــد االصــــــــــالحــــيــــ
واحملـــافـــظـــ ازاء الـــضـــغـــوط
ــــتــــزايــــــــــــدة مـن الــــواليـــات ا
ــــتــــحــــدة وتــــدهــــور الــــوضع ا

االقتصادي.
وكــــان مــــوســــوي ( 76عــــامــــا)
وكـروبي ( 80عــامـا) مــرشـحـ
اصالحـي في االنـــــــــتخـابات

ـثـيــــرة لـلـجـدل الــتي فـاز فـيه ا
الــرئــيس الــشــعــبــوي مــحــمـود
احمدي جناد في العام .2009
ـــتــــهـــمـــا في تـــلك وبـــعـــد هـــز
االنـــتـــخـــابـــات قـــاد مـــوســـوي
وكــروبي في ذلك الــعــام حــركــة
االحـتـجاج عـلى اعـادة انـتـخاب
احـمـدي جنـاد بسـبب عـمـلـيات

غش على نطاق واسع.
ودون تـوجـيه اي تـهمـة الـيـهـما
وضـع الـــرجالن قــــيـــد االقــــامـــة
اجلــــــــبــــــــريـــــــــة  مــــــــنـــــــــــــــــــذ
شــبــاط/فــبــرايـر  .2011 ووعـد
الـــــــرئــــــيـس حــــــسـن روحــــــاني
ــعــتـــدل الــذي خــلف احملــافـظ ا
احمدي جناد في  2013بالقيام
بـــــكل مـــــا في وســـــعه النـــــهــــاء

اقامتهما اجلبرية.

nOKJð ¡UN½«

مــشـيـرا الى ان (اجملــلس قـرر أيــضـا إنـهـاء
تـــكــــلـــيف وعــــزل كل من مـــديــــري مـــكـــاتب
انــــتـــــخـــــابــــات مـــــحــــافـــــظــــتي  كـــــركــــوك
واالنـبار),وتـابع جـبر ان (قـرار الـعزل اتـخذ
بـعد توصية اللجنة الـتحقيقية وذلك بسبب
ارتـكــابـهم مـخـالـفـات وتالعب وفـسـاد مـالي
بــعـد مـصـادقــة الـعـبــادي عـلى تـوصــيـاتـهـا
وإحـالة عـدد منـهم للقـضاء).من جـهة اخرى
دعــا رئـيس ائــتالف الــعـراقـيــة ايـاد عالوي
الى تـغـيـيـر مـسـارات الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
وتـــشــكــيـل حــكـــومــة قــادرة عـــلى تــطـــبــيع
ا يضـمن شمولـيتهـا وخروجها االوضـاع 
عـن احملاصصة واالقصاء ,فـيما قرر مجلس
ــفــوضـ عــزل عـدد مـن مـدراء مــكــاتـبــهـا ا
الرتـكـابهم مـخالـفـات. واكد عالوي في بـيان
ـرحلة خطـيرة تهدد ر  امس ان (الـعراق 
حـاضره ومستقبله يتطلب إجراءات سريعة
وحــازمـة تـضع مـصـلـحــته فـوق كل اعـتـبـار
),داعــيــا الى (تــغـيــيــر مـســارات الــعـمــلــيـة
ا يضمن شموليتها وخروجها الـسياسية 
عـن احملـاصــصــة واالقــصـاء),وحــذر عالوي
من ان (تـشكيل حكـومة كسابقـاتها لن يكون
شكلة احلل,فـاحللول التي ال تعـالج جذور ا
تـتـسـبب في تـعقـيـد الوضـع وزيادة الـتـوتر
بـشكل واسع وان البديل هو تشكيل حكومة
تـأخذ عـلى عاتـقهـا وضع األولـويات وإعادة
تــطــبــيع األوضــاع بـرؤى وقــرارات جــذريـة
تـــــــصـل بــــــــالـــــــعــــــــراق الى بــــــــر االمـــــــان
اياد عالويواالســتــقــرار,عــلـى ان تــتــكــون مِن اقــطــابٍ رسول راضي
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للـتـــــــــبـضع ودخول تـلك االسواق
الـتي التـســتـطـيع الـنـسـاء دخـولـهـا

طوال ايام االسبوع).
أم طالب  53عـاما ام لـثالثـة اطـفال
مــنــشــغــلــة فـي الــبــحث عن مالبس
ألطـفالـهـا أثـناء جتـوالـهـا في سوق
بــــغــــداد اجلـــــديــــدة  وهــــو ســــوق
ـالبس مــــــتـــــخــــــصـص في بــــــيع ا
ـسـتوردة من ـسـتعـمـلـة البـالـة وا ا
األسواق األمـريكـية واألوربـية التي
تمـتاز بـرخص أسـعارهـا وجودتـها
وكثرة الطلب علـيها خاصة من قبل
أصـحاب الـدخل احملـدود . تـقول أم
طـــالب انـــني (اعــتـــدت ومــنـــذ مــدة
طــويــلــة  عـلـى شـراء احــتــيــاجـاتي
ومالبس أطـفالي من اسـواق بـغداد
سـتعمل اجلديـدة التي انتـعشت بـا
في االونــة االخــيــرة) وتــضــيف  إن
(عـائــلـتي مـكـونــة من عـشـرة أفـراد
اطفالي واطفال اخي وشقيقي ستة
ــراحل ــدارس  مــنــهـم طالب في ا
دراسـيـة مـخـتـلـفـة ويـحـتاجـون إلى
مالبس مـدرسيـة وحقـائب وأحـذية
وحــــــــــــ نــــــــــــذهـب إلـى
األســــواق تــــفــــاجــــئــــنــــا
األســـعــــار اخلــــيــــالــــيـــة
ونبـتعـد عن هذه األسواق
لـنـجــد ضـالـتـنـا في سـوق
بـغـداد اجلـديـده فـنجـد في
ســوق الــبــاالت جــمــيع مــا
نـــريــــد من مالبـس وحـــتى
احلــــــقـــــائـب واألحــــــذيـــــة
وبــأسـعــار زهـيــدة تـتـراوح
بـ ألف ديـنـار إلى خـمـسـة
آالف وتـكـون في مــعـظـمـهـا
مـسـتـوردة وحتـمل مـاركـات
ــيـــة وتـــمـــتـــاز بـــجــودة عـــا
الصــــــــــناعة عـلى الرغم من
أنـها مـســـــــــــتـعمـلـة لكـنـها
تسد جميع حـاجات العائلة).

وتتمنى ام طالب ان تخصص
ايام لـلنـساء فـقط ليس بـسوق
بـغــداد اجلـديـدة بـل في الـبـاب
ـيـدان والـكـاظـمـيـة الـشـرقي وا
لنستطيع التبضع بكل راحة).

fÐö  dłUð

واطن واخـيرا يـشـاركـنـا احلـديث ا
ســـعـــيــد ابـــو ربـــيع تــاجـــر مالبس
جــديــده بــشــارع اخلـيــام فــيــقـول (
الاخــفي ان ســوق الـبــالــة اثــر عـلى
مـبيـعاتـنـا في االونة االخـيـرة ولكن
ـالبس هــــــــــنـــــــــاك مـن يــــــــــرفـض ا
ـستـعـملـة فـيتـبضع ـستـخـدمة وا ا
من محالـنا التي نـستورد مالبـسها
مـن الــصـــ او ســـوريـــا ومــنـــاشئ
عربـية اخـرى كمـصر وتـونس ولكن
الاخـفــيك ان مـبـيـعـاتــنـا انـخـفـضت
بسـبب انـتشـار اسواق الـبالـة التي
البـس بـــاقل من ربع ثـــمن تـــبـــيع ا
ــــادي اســــعــــارنـــــا والن الــــوضع ا
ــــر االن بـــــازمه واالقــــتـــــصـــــادي 
ـواطن التـبضع من سوق فيـفضل ا
البـالة ونتـمنى ان تـستـقر االوضاع
الـسيـاسـية واالقـتـصاديـة لتـنـتعش
ـسـتوردة واد ا ـالبس وا اسواق ا
بـــطـــريـــقـــة رســـمـــيـــة ومن احـــسن

ية). ناشء العربية والعا ا
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