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احلــــــركـــــــة واالزدحــــــام إلى شــــــوارع
العاصمة.

ـكـتـظة في وسط في مـنـطـقـة الكـرادة ا
بـغداد تنشط النقاشات ب اجلالس
ـقــاهي يــحـتــسـون عــلى طــاوالت في ا
الـشـاي والقـهـوة. وقد تـخـتلف آراؤهم
حــيـال انـدالع احلـرب لـكن غــالـبـيـتـهم
يـعـتـبـرون أن "يو أس أس لـيـنـكولن" ال

تتحرك من دون هدف معيّن.
ويقول الكاتب حس رشيد (45 عاما)
لـوكـالة فـرانس بـرس "احلرب قـائـمة ال
مـحـال. في الـعام 1991 كـانت ابـراهام
لـيـنكـولن تقـصف الـعراق لـدينـا ذكرى

سيئة عنها".
عــلى طـاولــة أخـرى كـان ســنـان سـالم
(55 عـامـا) يـروي ألصـحـابه كـيـف كان
الـضربـات "مفـاجئـة وسريـعة وأفـقدت

اجلميع توازنهم" خالل تلك الفترة.
ويــقـــول ســالم الــذي كــان جــنــديــا في
مــعــســكــر الــرشــيــد بــجــنــوب بــغـداد
ـة "حلــامـلـة الـطـائــرات هـذه ذكـرى مـؤ
ومــخـيـفـة. أذكــر تـمـامــا كـيف تـلــقـيـنـا
ضــربـة غـيــر مـتــوقـعـة بــعـد مــنـتـصف
الـليل. جـعلـت العـراقيـ يتـوقعون أي
قـابل في أحد شـيء". على الرصـيف ا
أشـــهـــر مــقـــاهي الـــعـــاصــمـــة تـــؤكــد
دنيـة أيسر جـرجفجي (59 الـناشطـة ا
عـاما) أن حاملة الطـائرات الشهيرة "ال
تـتحرك جملـرد ضغط نفـسي بل تخرج
ــهـــمــة وال تــعــود إال إذا دفع أحــدهم

أجرة عودتها".

ولـــلــمــفــارقـــة عــلى مــ "يــو أس أس
لـيـنكـولن" أعلن جـورج بوش االبن في
األول مـن أيــار/مــايــو 2003 انـــتــهــاء
"الــعــمــلـيــات الــقــتـالــيــة الــكــبـرى" في
العراق وكانت خلفه الفتة حينها كتب

همة أجنزت". عليها "ا
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ووصـلت حاملـة الطائـرات هذه مؤخرا
ـنطقة في سـياق تزايد الـتصعيد إلى ا
بــ واشــنـطن وطــهــران بـعــد عـام من

انــــــســـــحــــــاب الـــــرئــــــيس
األمـــيــركي دونــالــد تــرامب
مـن االتـــفـــاق الـــنـــووي مع
إيـــران ثـم اتـــخـــاذه قــرارا
غــــــيـــــــر مــــــســـــــبــــــوق في
ــاضي نـــيــســـان/أبــريـل ا
بـــإدراج احلـــرس الـــثــوري
اإليــــراني عــــلـى الالئــــحـــة
األمــــيـــــركــــيــــة الــــســــوداء
ـــنــظـــمــات اإلرهـــابــيــة لـ"ا

األجنبية".
على الرغم من ذلك يحتفظ
عـراقيون آخرون بتفاؤلهم.
ومـن بــــيـــــنــــهـم األســــتــــاذ
اجلـامـعي عـيسى الـعـبادي
الـذي يـعتـمـر قبـعـة بيـضاء
ويـــحــرك نــظـــارتــيه مــرارا

الستجماع أفكاره.
ويـعـرب هـذا الـسـتيـني عن
أمـــله بـ"صــفـــقــة حلل هــذه
األزمـــــة" خـــــصـــــوصـــــا أن

إضــــــافـــــة إلى قــــــاذفـــــات بي-52 إلـى
اخلـلـيج للـتـصدّي لـتـهديـدات طـهران

بحسب قولها.
وكـان اسم "يو أس أس لينـكولن" رناناً
عـــلـى مــســـامـع أهل الـــرافـــدين الـــذين
يـكادون يستهجنون أي استقرار أمني
بــعـــد حــروب عــلى مــدى ثالثــة عــقــود

شهدتها بالدهم.
ويـقـول أبو حـمودي اخلـمـسيـني الذي
يـقـود سـيـارة سـايـبـا صـفـراء إيـرانـيـة
نطقة على الـصنع "لينكولن يعني أن ا

وشك ضربة محتملة".
سح العرق عن وجهه ويـضيف وهو 
نشفة صغيرة حمراء كي ال كل بـرهة 
يشغل التبريد في السيارة "أذكر تماما
كيف قصفت (البارجة) بغداد في العام
1991 كــانت لـيــلـة مــرعـبـة. لـم يـتـوقع
أحـد حـينـهـا أن حتصل ضـربـة. لكـنـها

حصلت".
وكـان الـرجل يـتـحـدث عن غـزو الـعراق
لـــلــكــويـت الــذي اســتــدعـى تــدخال من
ــتـحــدة الــتي شـنت حــربـاً الــواليـات ا
خـاطـفة سـمّـيت بـ"عاصـفـة الصـحراء".
ووقــعت تــلك احلــرب بــعــد مــا يــقـارب
الــعــامــ من انــتــهــاء حــرب اخلــلــيج
األولـى بـــ الــــعـــراق وإيــــران والـــتي

استمرت ثمانية أعوام.
لـــكن عـــدوي الـــعـــراق بـــاألمس بـــاتــا
حــلـيــفـيــهــا الـيــوم مـتــعـاديــ في مـا

بينهما.
بــعـد نــحـو ســاعـة من اإلفــطـار تــعـود
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اعــلـــنت خــلـــيــة اإلعـالم االمــني عن
اعـتـقـال أمـيـر كـتيـبـة الـهـاونـات في
ـــديـــنــة داعش بـــاجلــانـب االيـــســر 
ـــوصل. واوضـح بـــيــــان امس انه ا
عـلومـات استخـباريـة دقيق (وفقـا 
اعتـقلت قـوة من فـوج سوات الـتابع
لقـيـادة شـرطـة نـيـنـوى الـقـيادي في
داعش والذي كان يـشغل مـنصب ما
يـسـمى أمـيـر كـتــيـبـة الـهـاونـات في

واشنطن
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الــدولــتــ دعــمـتــا الــعــراق بــشـكل أو
بآخر.

وكـــان احلــرس الـــثــوري اإليـــراني من
الـــداعــمــ لـــبــغـــداد في احلــرب ضــد
تـنــظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة وقـام قـائـد
فـيلق القدس في احلرس الثوري قاسم
ســلـيــمـاني بــاإلشـراف عــلى عـمــلـيـات
ــعــارك في مــنـاطق الــتــنـســيق خالل ا
عـدة. لـكن ال اعـتـراف رسـمـيـا بـتـواجـد

للحرس الثوري في العراق.
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نـتـهى الصـراحـة ــ بأعـمدة أو كل يوم تـطل عـليـنا صـحـفنـا احملـليـة ــ و
بأخبار صحـفية عن حاالت أو أمراض اجـتماعيـة بدأت تصيب مجـتمعنا
وتنـتشر فـيه وال سيـما بـعد الـتغـييـر العام 2003م منهـا حاالت اإلجتار
بـالـبـشـر كـالـبـغـاء والــتـسّـول وبـيع األعـضـاء الـبـشـريـة  ,ومـنـهـا انـتـشـار
اخملـدرات الـتي أخـذت تـفـتك بـالــكـثـيـر من أبـنـاء وطـنـنـا  ,ومـنـهـا حـاالت
شكـلة بصنع سياج واقٍ االنتحار من أعالي اجلسـور ووضع حل لهذه ا
ـنع ارتـفـاع حـاالت االنـتــحـار ومـنـهـا زيـادة األمـيـة وكـثـرة تـسـرب امـني 
ــرأة نـتــيـجــة الـتــقـالــيـد ـدارس والــعـنف الــذي يــصـيب ا الـتالمــيــذ من ا

العشائرية (كالنهوة)  و (الفصلية). 
ان حاالت أو أمراض اجـتماعـية كهـذه وعلى مـنوالهـا هي داء بدأ ينـتشر
في مجتمـعنا ويفـتك بالفرد واألسرة  ,لقد أكد علـماء النفس الـسلوكيون
ان للبيئة أثراً حاسماً في تربية الفرد واجملتمع بل أثبتوا بالتجارب ان ال
قيمة لتأثير الوراثة قياساً إلى تـأثير البيئة وأكد هؤالء العلماء آراءهم من
طريق جتارب على احليـوانات كالكالب والـقطط واحلمام وغيـرها وأثبتوا
أثر الـبيـئة كـفعـل منـعكس شـرطي على احلـيـوانات اسـتدعت اسـتجـابات
شرطـية سـلـبيـة أو إيجـابـية فـهذا أثـر البـيـئة في احلـيوانـات فـكيف يـكون
تمدن هي أثرها في اإلنسان ? كما ان للبيئة فلسفة انتشرت في العالم ا
الفـلـسـفة  الـبـيـئيـة وأخـذت شـــــــعوب الـعـالم تـدرسهـا وحتـاول ان تـبني
مالذاً صـاداً لـلـتــأثـيـرات الـبــيـئـيـة سـواء أكــانت صـنـاعـيـة أم اجــتـمـاعـيـة
فسالمـة الـفـرد ونظـافـته من األمـراض مـرتبط بـسالمـة الـبيـئـة اجـتمـاعـياً

وعلمياً وسياسياً واقتصاديا.
 والبد من اإلشارة إلـى ان للبـيئـة أسسـًا تربويـة يجب االهـتمـام بها ومن
هـذه األسس األسـس االجـتـمــاعـيــة والـعــلـمــيـة واالقـتــصـاديــة والـوطــنـيـة
والقومـية فاحـد هذه األسس يكـمل اآلخر فال قـيمة مـثال لألسس العلـمية

ان لم تؤثر في األسس االجتماعية للفرد واجملتمع . 
كن ـشـكالتـنا االجـتـمـاعيـة ــ الـتي نـوهنـا عـنـها سـابـقـاً ــ ال  ان حلـوالً 
ـنع حـاالت حـلـهـا بــإجـراءات فـوقـيـة كــوضع سـيـاج واقٍ عـلـى اجلـسـور 
االنـتـحـار واألولى أن يـكـون هـذا الـسـيـاج نـابـعـاً من داخل الـفـرد وبـنـائه
وضـوعي وبـناء شـخصـيـته على أسس النـفسي واالجـتـماعي وتـفـكيـره ا
رصينـة عنـدئذ نـستطـيع صيـانة حيـاة الفـرد من االنتـحار ومن اخملدرات
ـدرسـة ونـقـضي عـلى عـمـلـيـة اإلجتار ومـنع الـتالمـيـذ من الـتـسـرب من ا

بالبشر وما إلى ذلك . 
ان ذلك ال يـكــون إال بـتــضـافـر اجلــهـود احلــكـومـيــة والـشــعـبـيــة وبـأيـدي
اخملطـطـ من ذوي الـتـخصص واالهـتـمـام بحـاجـات الـشبـاب وال سـيـما
ـدارس واجلـامـعات ـنـاهج التـربـويـة الـنـاجعـة في ا تـخـرجـون ووضع ا ا
وتوعية األسـرة وان تكون للـثقافة سـلطة كمـا يرى مشيل فـوكو وان نعير
االهتـمام الجـتـثاث هـذه الظـواهـر السـلـبيـة وان نوجه كل
شكالت فان استمرارها يؤدي إلى جهود بحل هذه ا
ان تـفــتك بــاجملـتــمع وتــخـلق شــخــصـيــات مـرضــيـة
مـتـأزمــة هـمـهــا مـصـاحلــهـا الـشــخـصـيــة وإشـاعـة

ة والفشل . اجلر

يدان بدمشق قبل موعد االفطار lC³ð∫  سوريون يتبضعون في سوق ا
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فـي أحـد أســواق مــديـنــة دمــشق الـتي
تـــعــرض حـــلــويــات رمـــضــان كـــخــبــز
ـعـروك والـناعـم والبـقالوة احملـشـيّة ا
بـالفسـتق احللبي والـنمّورة بالـقشطة
والــسـكـر تـمـرّ ســيـدة خـمـســيـنـيـة مع
أبــنـائـهــا الـثالثـة جتــرّهم من أيـديـهم
بــسـرعـة أمـام واجــهـات احملـال لـكي ال
. تـبـقى عـيـونهم يـنـظـروا إلـيـها مـطـوّالً
الــصـغـيــرة مـعـلّــقـة عــلى أوراق كُـتـبت
عـليـها األسعـار: ألفا لـيرة ثالثة آالف
خـــمـــســة آالف وغـــيـــرهـــا من األرقــام
الــكــبـيــرة.. "رمـضــان الــسـنــة غــيـر كل
سـنة" أكثر عـبارة سمعتـها تتردد على
ألـسنة سوريـ منذ اليـوم األول لشهر
رمـضان الذي كان في اسـتقباله داخل
سـوريا أسـئلة كـثيـرة وبعض البـهجة
الـــتـي ال بـــد مـــنـــهــــا; فـــاالحـــتـــفـــاالت
عتـادة البد مـنها رغم والـتحـضيـرات ا

كل شيء.
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وتــنـقـسم األسـواق مـع بـدايـة رمـضـان
عـــلى أســـاس طـــبــقـي وبــشـــكل أكـــثــر
وضــوحــاً من أشــهــر الـســنــة األخـرى
وتختلف احلكايات ب سوق وآخر.
في األسـواق الـشـعـبـيـة وتـلـك الـواقـعة
ــنــاطق األكـثــر كـثــافـة ســكـانــيـة في ا
تـمـتلئ األزقـة واحلارات بـالقـادم من
كـل حـدب وصـوب. وتــنـشــغل الــنـسـاء
بــالــبـحـث عن الـبــضــائع األقل ســعـراً
وبـــالــــنـــقـــاش مع الـــبــــاعـــة عـــلى أمل
احلـصول على بـعض التخـفيضات أو

راعاة". كما نسميها هنا "ا
تـــزداد أعـــبــاء الـــنــســـاء وقـــد حتــوّلن
ألغـلـبـية في اجملـتـمع الـسـوري نتـيـجة
غـــيــاب الــرجــال بـــعــد أعــوام احلــرب
فـأيــنـمـا الـتـفـتـنـا ال بـد أن جنـد سـيـدة
ــا أكـثـر; تــعـيل أســرة أو أسـرتـ ور
فــهـنــاك جـدّات مـســؤوالت عن عـائالت
أوالدهـنّ بــعـــد وفـــاتـــهم أو غـــيــابـــهم
وأمـهات اضـطررن لـتحـمل عبء تـربية
أطـفــال صـغـار وحـدهنّ بـعـد أن فـقـدن

. أزواجهنّ وآباءهنّ وأخوتهنّ

عــلى اجلــمــيـع. مــاذا سـنــشــتــري? هل
ـا األولــويــة لــلـعــصــيــر أم الـتــمــر? ر
شـــراب قـــمـــر الــديـن أقل تـــكـــلــفـــة من
الـعصائـر األخرى كالـليمـون واجللّاب
ولـعلّ عـرق الـسوس أو الـتـمر الـهـندي
اخلـــيــار األفــضل. هل نـــكــتــفي بــاألرز
ـعكـرونة أم نـضيف مـكوّنـات أخرى وا
لـلـمـائـدة? هل هـنـاك إمـكـانـيـة للـحم أو

رة واحدة? الدجاج ولو 
تــزداد وتـيـرة الـعــمـلـيـات احلــسـابـيـة
فــمـتــوسط الـدخـل الـشــهـري لــلـعــائـلـة
الـسورية والذي ال يتجاوز  200دوالر
أمـريـكي ال يـكفي خُـمس احـتـياجـاتـها
األسـاسية كـما تتـحدث بعض الـتقارير
الــــرســـمـــيــــة فـــكــــيف إن كـــانـت تـــلك
احـتـياجـات موائـد اإلفطـار والسـحور
والـتي عـادة ما تـكون زاخـرة بأصـناف
مـخــتـلـفـة من بـاب االحـتـفـاء بـالـشـهـر

. ومكانته في قلوب السوري
تــفــقــد أيــام رمــضــان بــهــجــتــهــا لـدى
كـثـيـرين إذ يخـبـرني صـديق بأنه أول
ـــر عــلـى عــائـــلــته دون أي رمـــضــان 
ـدفع وال مــعــنى عــلى اإلطالق. "يــدقّ ا
رغــبـة لــنـا بـاالجــتـمــاع عـلى الــطـاولـة
وتـنـاول الـفـطور ونـشـعـر بـثـقل غريب
يــخــيّم عــلــيــنـا. حــتى فـي األيـام الــتي
ـــعــارك في شـــهـــدت أقــسـى فــصـــول ا
دمــشق ومــحــيــطــهــا خالل الــســنـوات
الـسـابـقـة كـنـا أفـضل حـاالً. ال أدري مـا
الـذي تـغـيّـر لكـنـنـا نعـجـز عن الـشـعور

بأي معنى للفرح".
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دفع" الـيوم فـي سوريا وعـبارة "يـدق ا
هي مـجرد تـعبيـر رمزي ال فعـلي فقبل
احلــرب كـان مـدفع رمــضـان تـقــلـيـداً ال
يـنــفـصل عن هـذا الـشـهـر حـيث تُـعـلَن
سـاعــةُ اإلفـطـار عن طـريق طـلـقـة مـدفع
تـؤذن للصائم بـتناول الطعام. ورغم
تـغيّـر الـعادات والـتطـور التـقني بـقيت
تــلك الــطــلــقــة من أهم عالمــات حــلـول
ــغــرب حــتى جــاءت احلـرب ســاعــة ا
وغـاب صـوت مدفع رمـضـان مثـل كثـير
من األمور األخرى وحلّت محله مدافع

حـقـيـقـيـة. وحـتى بـعـد أن صـمـتت تـلك
األصــوات في مـعـظم أنـحـاء الـبالد لم

يعد مدفع رمضان للحياة.
وكـغـياب صـوت مـدفع اإلفطـار وغـيره
ـسحـراتي الـذي يوقظ من الـتـقالـيـد كا
الـنـاس فجـراً لتـناول الـسـحور يـفتـقد
السوريون ألحبتهم خالل هذا الشهر.
وال يـــبــدو مـن الــســـهل لـــكــثـــيــرين أن
يـتـنـاولـوا وجـبـات إفـطـارهم وحـيدين
ّـة" الـعائـلـة هي أهم ما بـعـد أن كانت "
ـيـز شـهر رمـضـان وتفـرض الـوحدة
وتـغيّـر شكل اجملـتمـع السـوري أشكاالً
شاركة خالل هذا الشهر. جديدة من ا
يـــبـــادر الـــبـــعـض لـــدعـــوة األصـــدقــاء
ـشاركـتهم طـقوس اإلفـطار الـوحـيدين 
أو الـــــســــــحـــــور ويُـــــنــــــشئ آخـــــرون

مـــجــمـــوعــات عــلـى مــواقع الـــتــواصل
االجـتماعي يُطـلقون علـيها اسم "إفطار
افـــتــراضي". يــكـــتــبــون فـــيــهــا: "نــاس
بــالــغـــربــة ونــاس بــالــبــلــد وكــتــار عم
يـفطـروا حلالهم. تـعالوا نـفطر أونالين
مـع بــعض. كل حــدا بــيــحــضّــر أكــلــته
دفع منفتح اتصال فيديو ووقت يـدق ا
أو مــنـصـوّر الــوجـبـات ومــنـتـشــاركـهـا

." افتراضياً
وفـي أمـــاكن أخـــرى حــــيث اضـــطـــرت
عائالت ال تعرف بعضها لتقاسم أماكن
الــســكن بــعــد أن نــزحت عن مــنــازلــهـا
ومـدنها وبـلداتهـا تأخذ مـائدة اإلفطار
شــكالً آخــر. وجتـلـب كل عـائــلــة طـبــقـاً
ائدة صـغيـراً حسب مـقدرتهـا لتـكبـر ا
ا فـتتسع للجميع رغم اختالفاتهم ور

مع اشـتعـال االضـطـرابـات ب انـصـار الـتـيـار الصـدري و مـجـمـوعة من
زعمائـهم يدور اجلـدل حول وجوب حـضور الـدولة وسيـادة القـانون. تلك
انـتقـادات وجـيـهـة وجـديـرة بـاالحـتـرام واالسـتـماع بـل وهي تـمثـل صوت
العقل ولكنها غير واقعيـة فكل من يعرف الوضع في العراق يعرف جيدا
وضع الـدولـة فـيه ووضع الــقـانـون والـقـضـاء. نـشــيـر ايـضـا تـصـدر تـلك
االنـتــقـادات مـن انـاس عــاقـلــ ومـوضــوعـيــ و بـعــضــهـا يــأتي بـدوافع
سياسـية عن خصـوم التيـار الصـدري من جهات ال تـؤمن بسيـادة الدولة
وال دور الـقــانــون. لـكن االضــطــرابـات االخــيـرة مــثــلت تـطــورا الفــتـا في

العالقات الداخلية في التيار الصدري وفي عالقته االخرين ايضا. 
انتفض انصار زعيم التيار الصـدري مقتدى الصدر على االثرياء اجلدد
في تيارهم فـي مظاهـرات ومواجـهات حصل اكـبرهـا امام مركـز البـشير
ـقـربــ من الـصـدر. ــلـكه احــد ا الـتـجــاري  في مـديــنـة الـنــجف الـذي 
وبحسب التقاريـر االعالمية والروايات االوليـة فقد اطلق حراس مركز او
تظاهرين فقتلوا اربعة وجرحوا اخرين فاشتعل مول البشير النار على ا
الغـضب نـارا احـرقت مـول الـبشـيـر واضـاءت سـماء الـنـجف فـيـما راقب
الـعـراق كــله مـا يـحــدث بـحـيــرة. فـقـبل ســاعـات فـقط كــان صـاحب مـول

البشير وغيره من القيادات الصدرية الثرية محصنة بحكم مراكزهم. 
ـدانة هـو كاظم الـعيـساوي او ابـو دعاء كان االسم االبـرز من القـيادات ا
ـعـاون وهـو زعــيم اجلـنـاح الــعـسـكــري لـلــتـيـار او بــحـسب صــيـاغـتــهم ا
اجلـهـادي. فـقـد  خط الـكـلـمـة الـشـهــيـرة مـطـلـوب عـلى بـيـته الـفـخم في
النجف. الـعيـساوي كـان مالزما لـلصدر في الـسنـوات االخيـرة وقد كان
حـاضـرا في كل ظـهـور اعالمي تـقـريـبـا لـلـصـدر واقـفـا بـجـانـبه او خـلف
ـتـوقع ان يـؤثـر ذلك عـلى تـمـاسك او عـمل سـرايـا ظـهـره. لـكن من غـيـر ا
السالم فلقد اثبت زعيم التيار الصـدري سيطرته احملكمة على تياره وما

حملة التطهير احلالية اال اثبات اخر على ذلك. 
واجه الـصدر بـعـد سـنـوات من تـصـدره حلـركة احـتـجـاجـيـة غـاضـبة من
ـستشري في الـعراق ضغطـا من االنتقادات الـصامتة والـعلنية الفساد ا
ـرة االولـى الـتي يـقـوم فـيـهـا الثـراء احملـسـوبـ عـلــيه. لم تـكن هـذه هي ا
ـبادرات الـسابقـة شئ كبيـر غير بادرة لـلمحـاسبـة لكن لم يتـبلور عن ا
ابعاد بعض الـعناصر ومـغادرتهـا للتيـار او ذهابها لـلعزلة. يـقود الصدر
تيارا يضم اكثر من اي تيار اخر في العراق مجاميع واسعة من الفقراء
ــرة اجملـال لـيــتـحــركـوا ضــد اقـويــاء تـيـاره واحملـرومــ تـرك لــهم هـذه ا
واثريـائهم. ال يـخشى الـصدر بـحكم طـبيـعة واخالص انـصاره له والسم
الـصـدر ان يـخـسـر الـدعم او ان يـتـامــر عـلـيه احـد. يـعـرف ايـضـا نـبض
ـعـاديـة لـكل الـطـبـقة ـشـاعـر ا الـشـارع جيـدا ويـعـرف حـجم االسـتـيـاء وا
الـسيـاسـيـة لـذلك جـاءت حـركـة انـصـاره ضـد اثـريائـهم فـي وقت طـبيـعي
يتوقع فيه كل شئ من اجلماهـير الغاضبة. لكن هـذه احلركة تبقى حركة
ا صراع داخـلي في الـتيـار الـصـدري فال اطار مـؤسـساتي وال قـانـوني 
حـصل. البل ان قـوات االمن في الـنـجف تـعـرضت لـلـنـقـد الـشـديـد لـعـدم
ـؤثر في احداث مـول البشـير. سيكـون الصدر اقـوى بعد ما حضورها ا
ن سلم من هذه اجلـولة بالـقلق واحلذر ـقربون مـنه  حصل وسيـشعر ا
دانون من اثرياء الـتيار مثلما اختفى او انسحب غيرهم فيما سيختفى ا
ـرحـلـة الـقـادمـة مـرحـلة مـراقـبـة لـتـاثـيـر مـا حصـل علـى باقي وسـتكـون ا
ـتــربـحــ واالثــريـاء اجلــدد في الـتــيــار الـصــدري. هـو صــراع داخـلي ا
ستشري صدري لن يكون له تاثيـر كبير على الفـساد ا
في العراق. فاجلهـات احلكومية تـراقب ايضا فيما
ــواطـــنــ رســمــيــا الـى عــدم تــوجــيه اي تــدعــو ا
اتـهـامات بـالـفـسـاد الي احـد من غـيـر دلـيل. كالم

عقالني اخر ولكنه غير واقعي تمام في العراق.
منـذ مطـلع العـام اجلاري مـبيـنا ان
غالبيـة هذه العصابـات تضم نساء.
ـصـدر فـي تـصـريح امس ان وقـال ا
(قوات األمن جنحت من تفـكيك أكثر
من  80 عـصـابـة وشـبــكـة إجـرامـيـة
مـنــهـا نــحـو 55 عـصــابــة تـضم في
صـفـوفـهـا نـســاء يـضـطـلـعن بـأدوار
وتــهم مــخـتــلــفــة). والــقت مــديــريـة
مكـافـحة اجـرام بـغداد الـقـبض على
منتـحل صفـة ضابط برتـبة رائد في
وزارة الـداخـلـيــة.واشـارت في بـيـان
امس الى  إن (مفارز مـكتب مكـافحة
اجــرام احلــريــة تــمــكــنت من الــقــاء
القـبض على مـتهم لـقيـامه بانـتحال
صـــفــــة ضــــابط بــــرتــــبـــة رائــــد في
الـوزارة) ,الفــتــا الـى انه ( ضــبط
بحوزته هـويات عسكـرية مزورة مع
بدلـة عسـكريـة وبرتـبة رائد) ,وتابع
الــبــيــان ان (االوراق الــتــحــقــيــقــيـة
عرضت عـلى الـقـاضي اخملتص و
ادة 160 لسنة ايقافه وفق احـكام ا
1983 واتخاذ االجـراءات القانـونية
كـافــة بــحــقه). وفي الــســيـاق ذاته ,
ديـرية من اعتـقال عـصابة تمكـنت ا
مــكـونــة من ثـالث نـســاء مــخــتــصـة
ــــنـــــازل في مـــــديــــنــــة بــــســـــرقــــة ا
الـكــاظـمــيــة.وذكـرالــبـيــان إن (فـريق

العـمل اخملـتص في مـكـافـحـة اجرام
بـــغـــداد تـــمـــكـن من اعـــتـــقـــال ثالث
مـتـهـمـات أثــر ورود إخـبـار بـوجـود
ـــة ســرقـــة إلحـــدى الـــدور في جـــر
الــكـــاظـــمـــيــة) ,واضــاف أنه (بـــعــد
التـعـمق مـعـهن بـالـتـحـقـيق اعـترفن
صراحة عن قـيامـهن بسرقـة حقائب
نـسـائـيـة مـتـعـددة وأجـهـزة مـوبـايل
ومـواد مـنـزلـيـة مـخـتـلـفـة أخـرى من
خالل كـســر زجـاج الــبـاب الــداخـلي
لـلــمــنـزل فــضال عن قــيـامــهن بــعـدة
ــــاثـــلــــة أخــــرى ضـــمن ســـرقــــات 
القاطع) ,وأشار الـبيـان الى (عرض
األوراق الـتـحـقـيـقـيـة أمـام الـقـاضي
اخملـتص و إيـقـافــهن وفق أحـكـام
ادة 446 ق.ع واتخذت اإلجراءات ا

القانونية بحقهن). 
ـنـافـذ احلـدوديـة وضـبـطت هـيـئــة ا
مسافـرا يحـمل اجلنـسيـة البـنغـالية
بـحـوزته تـأشـيـرة دخـول مـزورة في
مـطــار بــغــداد الــدولي. وذكــر بــيـان
سـافر للـهيـئـة امس انه ( ضـبط ا
على مـ اخلطـوط اجلويـة العـربية
إلى بنغالدش وبـحوزته ستـيك فيزا
تفـعـيل مـتعـددة مـغـادرة وعودة إلى
الــعــراق اتــضح انــهــا مــزورة بــعــد
تـدقــيـقــهــا وفـحــصـهــا في مــخـتــبـر

في مـنــطــقـة الــبـو جــلــيب بـجــزيـرة
مكحـول وتضـبط بداخـلها  5أحزمة
ناسفة و 10 عبوات ناسفـة مختلفة
و 4 مـوبــايالت ورام و 3  كـارد),
مــشــيــرا الى (ضــبط أيــضــا وثــائق
مـــهـــمــــة تـــضم أســــمـــاء الـــدواعش
وعوائلـهم وهواتـفهم بعـضها دولي
واألخر مـحل كـمـا تـضـمت الـوثائق
سـؤولـ اإلداري لـبعض أسمـاء ا
الـــقـــواطع الـــتـي يـــتـــحـــرك فـــيـــهـــا

الدواعش). 
Íuł ‰«e½«

وقتـلت قوة أمـنيـة تسـعة من داعش
بـــعـــمـــلـــيـــة انـــزال جـــوي في وادي

حوران غرب محافظة األنبار.
وقــال الــنـــاطق بــاسـم الــعــمـــلــيــات
العميـد يحيى رسـول في بيان امس
ان (قيادة العمـليات اخلاصة االولى
نفـذت عـملـيـات إنزال جـوي وتـعقب
لـــفــلـــول داعـش في صـــحــراء وادي
حـــــوران اســـــفـــــرت عن قـــــتل  9من
االرهــابــيــ وتــدمـــيــر مــقــر قــيــادة
ومـخـابئ أسـلـحــة وعـبـوات نـاسـفـة
وانـفـاق لـلـتـنــقل والـتـخـفي والزالت
العـملـيات مـسـتمـرة). الى ذلك  افاد
مــصـــدر بــأن الــقـــوات تــمـــكــنت من
تفكيك  80عصابـة وشبكـة اجرامية
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{ بــــــــــــــغـــــــــــــداد (أ ف ب) - "إذاً هـي
احلــرب?" يــخـيم هــذا الــسـؤال الــيـوم
عــلـى جــلــســات الــعــراقــيــ الــذين لم
ـض وقت طــويل عـلـى خـروجــهم من
حـرب دامية ضد تنظيم داعش إذ بات
ــتـــصــاعـــد بــ واشـــنــطن الـــتــوتـــر ا
وطـهران حديث أبناء البلد الذي يشكل
الــــيـــوم مـــســــرح صـــراع نــــفـــوذ بـــ

اخلصم اللدودين.
ــــغـــرب في مـع ســـمــــاع صـــوت آذان ا
الـعـاصـمـة بغـداد تـخـلـو الـشوارع في
هــذه األيــام من شـهــر رمــضـان. يــعـود
الـــصــائــمـــون إلى بــيـــوتــهم لـــتــنــاول
اإلفـــطــار. ويــقــول ســـائق األجــرة أبــو
ـدينة فـارغة كأنـنا في أيام حـمودي (ا

احلرب).
5Hþu  V×Ý

وأصـدرت وزارة اخلـارجـيـة األمـيـركـية
ـــوظـــفــ تـــعـــلــيـــمـــات بــســـحب كل ا
األمـــيـــركــيـــ غـــيــر األســـاســـيــ من
الـــســــفـــارة األمـــيــــركـــيـــة فـي بـــغـــداد
والــقــنــصــلــيــة األمــيــركــيــة في إربــيل
تواصل لـلتهديدات" "بـسبب التزايـد ا
فــيـــمــا وجه مــســؤولـــون أمــيــركــيــون
أصـابع االتهام إلى "ميلـيشيات عراقية
حتت سلطة احلرس الثوري اإليراني".
وجـاء ذلك بعد تسارع وتيرة التصعيد
ــتــحــدة وإيــران مــنـذ بــ الــواليــات ا
أسـابيع مع إرسال واشنـطن مجموعةً
بـحريّة مؤلـفة من حاملـة الطائرات "يو
أس أس لــــيـــنــــكـــولن" وقــــطع أخـــرى

¡«d×B « WH UŽ vKŽ —Ëbð w U¼_«  UýUI½

   »U×Ð—∫ حاملة الطائرات االمريكية يو أس أس لينكولن وهي تبحر جنوب قناة السويس

الــــوثـــائـق وحتـــلــــيـل الـــبــــيــــانـــات
بـاالسـتـنــاد إلى كـتـاب إقــامـة مـطـار
بـغــداد الـدولي) ,ولـفت الى (إحــالـة
ـضبوطـات وفق مـحضر سـافر وا ا
ــطــار اصــولي إلى مــركــز شــرطــة ا
الحتاد اإلجراءات القانـونية الالزمة

بحقه) .
wÐU¼—« ¡«b²Ž«

واسـتـنـكـرت أمــانـة بـغـداد االعـتـداء
الــذي تــعــرض له مــنــزل مــديــر عـام
بـلـديـة الـغـديــر. واكـد بـيـان لألمـانـة
امس ان (مــنــزل مــديــر عــام بــلــديــة
الغـديـر تـعـرض الى اعـتداء بـقـنـبـلة
يــدويـــة أســـفـــر عن أضـــرار مـــاديــة
وعد ـمـتــلـكـات فـقط) , وخـسـائـر بــا
الـبـيـان بـأن (احلــادثـة تـنـدرج حتت
مسمـيات ارهـابية  ,متوعـدا اجلناة
الحــقـة الــقـانــونـيــة). واعـتــقـلت بـا
مديـريـة مـكـافـحـة االجـرام في قـيادة
ة القتل تهم بجـر شرطة النـجف ا
بحق احد احملـام باحملافـظة .على
صـعــيـد مــتـصل  ,صـدقت مــحـكــمـة
حتقـيق البـصـرة الثـالـثة في رئـاسة
استـئنـاف البـصرة االحتـادية أقوال
ـة اطالق نـار عـلى مـتـهـمـا عن جـر
صـــــالــــون حـالقــــة فـي مــــنـــــطـــــقــــة

اجلمعيات. اعتقال: قوات امنية تعتقل مطلوباً

ويــحلّ اخلــوف شــيــئــاً فــشــيــئـاً مــحل
األســئـــلــة الــتي ال أجــوبـــة لــهــا. كــيف
سـنكمل الشهر? نحتاج ما يكفي ثالث
وجــبـة إفـطـار وثالثــ وجـبـة سـحـور
وإن قــررنــا االســتـغــنــاء عن الــســحـور
فــاإلفـطـار ال بــد مـنه. هل بـإمــكـانـنـا أن

نقول ألوالدنا "ال"?
وفـي أســـواق وأحـــيـــاء أخـــرى تـــبـــدو
. ولـكن الـعـديد من األجـواء أقل صـخـبـاً
ـطاعم تمتـلئ يومياً بـالروّاد القادم ا
لــتـنــاول وجـبـات اإلفــطـار الـتـي تـكـلّف
الــواحــدة مـنــهــا مـبــلــغـاً يــتــراوح بـ

20- 10لـــيــرة (أي  10,000 - 5,000
دوالرا).

أذكـر أن سعـر ذات الوجـبة قـبل احلرب
مـا كان ليـتجاوز 500 لـيرة وكثـيراً ما
كـنـا نفـطر بـ 300 لـيـرة فـقط. تـراجعت
ــقـدار عـشـرة أضـعـاف قــيـمـة الـلـيـرة 
خـالل احلـــرب وازداد ســـعـــر كل شيء
ألكـــثـــر من عـــشـــر مـــرّات ولم يـــرتـــفع
مـدخـولنـا بـالقـدر نـفسه بل بـات مـعظم
الـســوريـ الـيـوم يـعـيـشـون حتت خط
الـفقر كمـا تقول اإلحصـائيات واألرقام.
إنـــهــا مــعـــادلــة حـــزيــنــة. يـــقــول أحــد
أصـــدقــائي: "إن أردتُ دعـــوة عــائـــلــتي
ـــنــزل يــومــاً واحــداً لـإلفــطــار خــارج ا

سيكلّفني ذلك ربع راتبي الشهري".
ومـــنــذ عــام  2011تـــغــيّـــر وجه شــهــر
رمـضـان ولم يـعـد يـشـبه مـا كـان عـلـيه
فـي السـابق. فمـنـذ ذاك التـاريخ أصبح
الـصـيـام واإلفـطـار والعـيـد مـصـبـوغ
ـعـارك التـي عمّت بـلـون الـدم وصـوت ا
أرجــاء الــبالد وهـذه الــســنـة بــعـد أن
ـــعــارك يـــنـــشـــغل بــال خـــفت صـــوت ا
: ضـائـقة اجلـمـيع بـعـنـوانـ عـريـضـ
مــاديـة "لم نـعـرف لـهــا مـثـيالً من قـبل"
ولـوعة فـراق أولئك الـذين لقـوا حتـفهم

أو سافروا أو اختفوا دون أثر.
كـكل عـام وقُـبـيـل حـلـول رمـضـان بـعدة
أيام عاشت مختلف األسواق السورية
ـعـتـادة لـكن اكـتــظـاظ الـتـحـضـيـرات ا
ـــارّة هـــذا الــــعـــام كـــانـــوا أكـــثـــر من ا
ـتـسـوقـ واألسـئلـة فـرضت نـفـسـها ا

خالفـاتهم. مشاركة إجبارية ال خيارية
لكنها باتت محببة.

ـشاركـة األكثـر شيـوعاً في أمـا تـقلـيد ا
ســـوريــا خـالل شــهـــر رمــضـــان وهــو
"الـسكبة" أي تبـادل بعض األطعمة ب
ـغـرب أو اجلــيـران خـاصــة قـبل آذان ا
الــفـجـر فـاتـخـذ وجــهـاً آخـر. تـقـلّـصت
كـمـيـات السـكـبـة واسـتُبـدلت األطـعـمة
ـكـلفـة بـأخـرى بسـيـطة أو ـطـبـوخة ا ا
ــا بـبــعض الـسـكــاكـر واحلــلـويـات ر
وفـي بـعض األحـيـان اخـتـارت عـائالت
إعــادة تـدويـر طـبق الــسـكـبـة وإرسـاله
لـعائلة أخـرى. "أن نغيّر التـقليد أفضل
مـن أن يـــخـــتـــفي" يـــقـــول كـــثـــيـــرون
مـــحــاولــ إســكـــات صــوت األســئــلــة
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وقـــادت واشـــنـــطن قـــوات الـــتـــحـــالف
الــدولي الـذي كــانت ضـربــاته اجلـويـة
عـــامالً حـــاســـمـــاً فـي الــقـــضـــاء عـــلى
ـتطرّف عـلى مدى الـسنوات الـتنـظيم ا
ـاضـيـة. ويـؤكد الـطـرفـان عـدم وجود ا
نــيـــة لــلــحــرب ولــكـن ال يــبــدو طــريق

فاوضات معبدا بينهما. ا
ويـرى عيسى العبادي أن على اجلميع
أن يـنتـصر في احلـرب و"االنتـصار في

احلرب هو جتنبها".

œ«bG³Ð jÐU{ WH  q×²M Ë ¡U ½ ÀöŁ ‰UI²Ž≈

قــاطع ســهل نــيــنــوى) ,واضـاف ان
(عـمـلــيـة الــقـبض تــمت في اجلـانب
ـوصل). وضـبـطت ـديـنــة ا األيـسـر 
مـديـريـة االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة
اسلحة ووثائق مهمة تخص اسماء
قيـاديـ بـتـنـظـيم داعش في جـزيرة
مكحول ب مـحافظتي صالح الدين
ـديرية في بيان إن ونينوى.وقالت ا
(مفارزها في الفرقة  14دوبالتعاون
مع لـواء 91 من داهـمت مــضـافـتـ


