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العدد 2457 :

دمرتها امليزانيات
مدارس العراقّ ..
اإلنفجارية والقادة من « ماركة» الضرورة !!
علي محمد الجيزاني
ناشط مدني
حكومتان يرأسها المالكي،
ميزانيتها إنفجارية ،ولم
لبناء
تتحرّك ضمائرهم،
ِ
مدارس ألطفالنا ..فلذات
أكبادنا،إضاف���ه الى هذه
النواق���ص ،ت��� ّم تهدي��� ُم
الم���دارس القديم���ة الى
وس ِرقت موادها
األرضُ ،
بحجج قديمة ،ولم يُش���يّد
ٍ
ٌ
بديل لها ،مما جعل التالمذة يتكدسون
باألخص في بغداد ،حيثُ
في الصفوف،
ّ
يبلغ ع���دد التالمذة في بعض المدارس
ّ
الص���ف الواحد أو أكثر
 70تلميذاً في
،لكون الم���دارس الحكومي���ة مكتظة
ٌ
حاجة إلى
بالطالب في بغ���داد ،وهنالك
أكثر من ألف مدرسة في بغداد وحدها،
وأكثر من  4اآلف مدرس���ة في عموم
العراق ،وهناك ُ
ألف مدرسة طينية في
المحافظات ،والميزانية إنفجارية ..ت ّم
تصفيرها من قبل السياسيين الحرامية
!! هذا التحليل يوصلنا إلى ّ
إن طالبنا
يتخرج���ون أمّيين بال علم  ،ألن المعلّم
أو الم���درّس م���ن الصعوبة أن يوصل
المادة للطالب ،والس���بب كثرة الطلبة،
يجلس عليها ٌ
ُ
حيث ّ
ثالثة
إن (الرحلة )،
ُ
ُ
أربعة ،طالب وهي مصممه لطالبين
أو
فقط ،مش���ه ٌد مؤلم للطلبة في مدارس
ّ
ب���أن هنالك
بغ���داد ،ويعتق��� ُد البعض،
تخريباً ممنهج���اً ،للقضاء على التعليم
بالعراق من قبل سياسيين حرامية. .ال
رحمة في ضمائره���م وعقولهم ،لكي

ت���زداد األمّيُة بالعراق  ..قبل عش���رة
ُ
ش���اهدت برنامج م���ن يربح
أع���وام،
اإلعالم���ي المثقف-
الملي���ون ،يدير ُه
ُ
ج���ورج قرداح���ي  ،كان م���ن ضمن
المش���اركين عراقي ،وه���و الفائز في
ً
وفع�ل�ا حصل على المليون
البرنامج ،
المخص���ص ل���ه ،لكن توجه ل���ه مق ّدم
بس���ؤال  :م���ا هو تحصيلك
البرنامج
ٍ
ُ
أحمل شهادة اإلعدادية
الدراسي؟ قال :
العراقية ُ
منذ ع���ام  1966م !! هكذا
ً
كان التعلي ُم س���ابقا بالع���راق ..الدول
تتقدم ونحن نرجع الى الوراء من قبل
السرّاق ،مع العلم أنني شاهدت
ُ
الح ّكام ُ
مدارسنا بالخمسينيات ..عشرون طالباً
فق���ط في الصفن والمعلّ���م أو المدرّس
مرتاح ..يق ّدم المادة الدراسية بسهولة
جانب آخ���ر ،انتعش
للط�ل�اب ،وم���ن
ٍ
بناء المدارس ف���ي زمن أبو الفقراء -
عبد الكريم قاس���م ،رحم ُه اهلل ،وأيضاً
انتعش بناء الم���دارس في زمن احمد
حس���ن البكر رحم ُه اهلل ،لكن تدهورت
المدارس ف���ي زمن القائ���د الضرورة
صدام حسين ،نتيجة الحروب والتقشف
والعنتريات  ،وتدهورت أيضاً في زمن
قائد الض���رورة الجديد،نوري المالكي،
نتيج���ة المحاصص���ةُ ،
حيث تش���ارك
الوزراء في تقس���يم مبالغ المش���اريع
الوهمية ،ب���دون بناء وال عمل!! وهو
جالس على الكرس���ي « ناطور خضرة
« يجمع فايالت «الس���ختجية « !! يال
حظ العراقيين االسود..

س ّلم
طالسم ُ
الرواتب اجلديد
املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

احمد عواد الخزاعي
خبر مقتضب ّ
بثتُه المحطات التلفزيونية
قب����ل أيّام  ،مف����ادهُ ،إن مجلس الوزراء
وافق على إقرار ُس����لّم الرواتب الجديد
ُ
سيحقق العدالة
لموظفي الدولة ،والذي
ّ
فيما بينه����م  ،وفي ذي����ل الخبر موافقة
المجلس على إلغ����اء كافة المخصصات
الممنوح����ة ،ضمن قواني����ن خاصة قبل
السلّم الجديد .
إقرار هذا ُ
هكذا وبه����ذا الفتور والغم����وض ،اذيع
ُ
يتعلق بمعيشة
الخبر المهم ج ّدًا  ،والذي
طيف واسع من الشعب العراقي
ومستقبل ٍ
المقهور  ،خب ٌر به����ذا الحجم واألهمية،
يُطرح لإلنس����ان العراقي الذي عانى ما
عانى من الظل����م والتهميش والحرمان
ف����ي العقود الس����ابقة  ،به����ذه الطريقة
الضبابية التي تبيُّن مقدار اإلس����تهانة
بهذا اإلنسان ،إن عملية التستر والتعتيم
اللتين تمارس����هما الحكومة العراقية في
ُ
يتعلق
���رار،
تعامله����ا مع مث����ل هكذا ق� ٍ
موظفي الدولة
بمس����تقبل الماليين من
ّ
العراقية  ،هو أم ٌر خاطئ بكل المقاييس
واالعتبارات  ،والتي تركتهم يخوضون
في دوام����ة من التكهن����ات والفرضيات
ال طائ����ل لهم����ا  ،لمعرفة ما س����تؤول
إلي����ه األمور بالنس����بة لمص����در رزقهم
الوحيد ف����ي هذا البلد ،المنهك بالحروب
واألزم����ات االقتصادي����ة والسياس����ية ،
والمضطرب أجتماعي����اً ،لكن يا ترى ..
ّ
الموقرة من
ما ال����ذي تريد ُه الحكوم����ة
���ح جدول
وراء ه����ذا التعتي����م ؟وإذا ص� ّ
ُسلّم الرواتب الذي تناقلت ُه بعض مواقع
التواص����ل األجتماعيً ،
نقال عن الس����يد
هيثم الجبوري،عضو البرلمان العراقي،
فهل تعتقد الحكومة إن مثل هكذا إجراء،
س����وف يحقق العدالة االجتماعية ؟ إن
ما يج����ري اآلن من تعتيم ،هو جز ٌء من
سياس����ة األمر الواقع التي ستمارس����ها
الحكوم����ة ف����ي اتخاذ وتنفي����ذ قراراتها
الت����ي تراها صائبة م����ن وجهة نظرها،
كجزء من عملية اإلص��ل�اح المفترضة
ٍ
 ،وهي عملي����ة امتصاص لحالة الغليان
الذي س����يولّدُه قرارها الخطير في تغيير
نمطي����ة أقتصادي����ة ،س����ار عليها جز ٌء
كبي����ر م����ن موظفي
الدول����ة لس����نوات
 ،نتيج����ة لمنحه����م
مخصصات عالية ..
من قب����ل الحكومات
الس����ابقة  ،والت����ي
لم تتغي����ر هيكليتها
وشخوصها وطبيعة

األح����زاب المكون����ة لها ع����ن الحكومة
الحالي����ة  ،فما الذي تغي����ر  ،ودعا إلى
ه����ذه الصح����وة المتأخرة ج���� ّدًا  ،وإذا
صح ُس����لّم الرواتب المت����داول حالياً ،
ّ
فتلك الطامة الكب����رى  ،الدرجات الدنيا
لم يضاف إليها س����وى مبلغ بس����يط ال
يتعدى الثالث����ون إلف دينار على راتبها
األس����مي  ،وباقي الدرجات س���� ُت ّ
خفض
بشكل كبير..على الرغم من إن
رواتبها
ٍ
أصحابها لم يحظوا في الس����لم السابق،
ُ
���يحدث فارقاً
بأي أمتي����ازات  ،وهذا س�
في دخلها في ظ����ل األلتزامات الكثيرة
الملق����اة على عاتق الموظ����ف العراقي
هذه األيام  ،وتش����ظي راتبه الش����هري
بين ضرائب الم����اء والكهرباء  ،وأجرة
المولد الخارجي التي تثقل كاهل ُه شهرياً
���رقت أموال الكهرباء ،و ُت ِرك
 ،بعدما ُس� ِ
المواطن تحت رحمة أصحاب المولدات
األهلي����ة  ،إضافة إلى غالء المعيش����ة
وارتفاع أسعار المواد الغذائية  ،وأجور
نقل األبناء إلى مدارس����هم وجامعاتهم ،
ومصاريفهم اليومي����ة ّ ،
كل هذه األمور
وضع����ت الموظف العراق����ي اليوم أمام
تحدي����ات كبي����رة وتس����اؤالت ج ّم����ة ،
الحكومة مطالبة باإلجابة عنها وتوضيح
موظفي الدولة ليس لهم ٌ
شغل
ما يحدث ،
ّ
شاغل هذه األيام ،غير الحديث عن هذا
األمر  ،حتى أصاب الشلل معظم مرافق
مؤسسات الدولة  ،هاجس الفقر والعوز
يالحقه����م ويعي����د إليهم  ،أي����ام الجمر
التي عاش����وها في الماضي القريب في
فترة الحص����ار االقتصادي ،وظلم النظام
السابق ،كما ّ
إن أغلبية الشعب تدرك إن
الدولة شب ُه مفلس����ة ،بسبب السياسات
الخاطئة للحكومات السابقة  ،وما انتج ُه
الفساد اإلداري والمالي الذي نهب الدولة
في وض����ح النهار  ،وريعية الدولة التي
ظلّت مُعتمدة على النفط ،كوسيلة وحيدة
لمصدر دخله����ا  ،بعدما أهملت الزراعة
والصناع����ة عن قصد وغير قصد  ،لكن
يجب أن ال يكون ثمن هذا اإلفالس قوت
المواطن العراقي المسكين !!
الحكوم����ة اآلن ملزمة وعب����ر قنواتها
التلفزيونية الرس����مية والشبه رسمية،
أن ّ
توضح للناس ما حدث ويحدث ،وأن
تضع النقاط على الحروف  ،لهذا األمر
المصيري ،والمرتبط بمعيش����ة شريحة
كبيرة من الش����عب  ،وأن ال تترك الناس
في حالة التخبط التي يعيش����ونها اآلن،
وهم يحاولون ّ
فك طالس����م ُسلّم الرواتب
الجديد .
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متى سينهار الدينار العراقي ؟
ليتحمل ٌ
كل مسؤول مسؤوليته امام اهلل والشعب
ُ
تلقيت تعليق���اً من أحد األخوة
بش���أن مقالتي (كي���ف نحمي
بلدنا م���ن اإلنهي���ار  /الحلقة
ُ
حيث يقول[:األستاذ
الثانية)-
المحت���رم لم���اذا ال يت���م رفع
الفائده على حسابات اإلدخار،
لكي يتشجع المواطن كي يضع
أمواله في المصارف وتتوفر
الس���يوله النقدي���ة]( ،وأدناه
إجابتي) :
أخي العزيز ليس���ت المشكلة
توف���ر الس���يولة ،فالبن���ك
المركزي لدي���ه المليارات من
الدناني���ر المطبوعة ،والتي لم
يُنزلها إلى الس���وق ،وبإمكانه

أن يُنزله���ا مت���ى ش���اء ،بل
بإمكان���ه أن يطب���ع دناني���راً
جديدة ،ويُنزلها إلى الس���وق،
المحدد الوحيد فيما هو متوفر
من النق���د في الش���ارع ،هو
الغطاء النقدي من اإلحتياطي
بال���دوالر ،اإلحتياط���ي ع���ام
 ٢٠١٣م كان أكثر من٪٢٣٠
من كتل���ة النقد بالدينار ،وهي
نس���بة عالية ،ولكن بس���بب
نقص اإلحتياط���ي ،انخفضت
تلك النسبة إلى حوالي ٪١٧٠
،وهي أيض���اً عالي���ة ،ولكن
إذا أس���تمر الوض���ع على ما
هو عليه اآلن ،فس���يصل إلى

، ٪١٠٠وتحت هذه النس���بة
س���ندخل في منطقة الحذر !!
فإذا بلغت نسبة الغطاء ٪٦٠
س���ندخل في منطق���ة الخطر،
وهن���ا تبرز الخط���ورةُ ،
حيث
ّإنُه إذا لم ّ
نوفر الحلول فحينها
ُ
،حيث يمكن أن
سينهار الدينار
نصل إلى مرحل���ة يعج ُز فيها
المصرف المركزي عن توفير
الدوالر مقابل الدينار ،ويمكن
أن نص���ل إلى ه���ذه المرحلة
بش���كل يقيني ،خ�ل�ال فترة ال
ٍ
تتجاوز الس���نتين ،ويمكن في
هذه الحال���ة أن يتكرر الوضع
اإلقتصادي الذي كان سائداً في

فترة الحصار في التسعينيات،
إنهم يؤخرون إتخاذ أي إجراء
إلصالح الوضع ،ألن ذلك ّ
يوفُر
له���م عش���رات الماليين من
الدوالرات من السرقات في كل
يوم ،فإذا ترك األمر فسيصبح
الفرق بين الس���عرين أكبر من
ذل���ك بكثير ،وه���ذا ّ
يوفر لهم
اإلمكاني���ة لس���رقة أكثر من
مئة ملي���ون دوالر يومياً من
قوت الش���عب ،إذا كان الفرق
بحدود الس���تمائة نقطة ..أي
إذا أصبح سعر الدوالر بحدود
 ١٨٠٠دينار..إن ترك األمور
على عواهنها من دون إيجاد

محمد توفيق عالوي
20-10-2015
حل جذري ،س���يذهب بأغلب
إحتياط���ي البنك المركزي إلى
ّ
الس���رّاق و المفسدين،
جيوب ُ
لق���د كان هدفهم في الس���ابق
تأجي���ل األزم���ة باإلقت���راض
بفوائ ٍد عالية ،واآلن بعد أن تم
كشف هذه الحقائق ،وتصدت
المرجعية الرشيدة لهذا األمر،
توقف���وا عن ذل���ك ،ولكن في
نف���س الوق���ت ب���دأ يتقلص
إحتياط���ي البنك المركزي من
دون إتخاذ أي سياس���ة ج ّدية
للحف���اظ على مس���تقبل البلد،
وعلى اقتص���اده من اإلنهيار،
مادام���و يحققوا ه���ذه المبالغ

ياعرب :فلسطني تنتفض على محتلها
ضدها فال تتآمروا عليها !؟
إن كنتم معها فأعينوها و إن كنتم ّ
ً
تزامنا مع أستمرار تصاعد
وتيرة االنتفاضة الفلسطينية
المباركة ،والس���عي لقمعها
من قب���ل عصاب���ات الكيان
ُ
تتسارع
الصهيوني المسخ،
األح���داث بمدين���ة القدس
المحتلة ،هجمات ومشاريع
متالحق���ة،
صهيوني���ة
ُ
تستهدف المقدسيين ببلدات
المدين���ة المحتل���ة ،وم���ن
الطبيعي أن تولّد هذه األفعال
اإلجرامي���ة والمش���اريع
االس���تيطانية الصهيوني���ة
ض ّد المدنيين الفلس���طينيين
بمدين���ة الق���دس المحتلة،
وبعم���وم مناط���ق الضف���ة
الغربي���ة والقط���اع  ،ردود
فعل غاضبة من قبل س���كان
وأهال���ي الضف���ة الغربية،
خصوصاً بعد حديث نتنياهو
عن مشروع تهويد وصهينة
بش���كل كامل،
مدينة القدس
ٍ
حالة الغضب الفلس���طينية
بالمدينة ،ب���رزت من خالل
مجموع���ة ردود الفعل على
التعدي���ات واالس���تفزازت
الصهيوني���ة للمقدس���يين،
ومن ه���ذه االس���تفزازات،
قي���ام مجموعات من قطعان
المتطرفي���ن الصهاين���ة،
بمح���اوالت اقتحام وتدنيس
مس���تمرة للمسجد األقصى،
والتعدي على المقدس���يين،
وفرض مشاريع االستيطان
عل���ى بلداته���م وتهجيرهم
منه���ا ،وم���ن هن���ا فم���ن
الطبيع���ي أن ّ
تمث���ل ه���ذه
االس���تفزازت والتعدي���ات
الصهيونية سابقة خطيرة،
وه���ذا م���ا دف���ع مواطنين
م���ن عموم مناط���ق الضفة
الغربي���ة ،للقي���ام بعمليات
وبط���رق مبتكرة،
فدائي���ة
ٍ
كرد فعل على االستفزازات
الصهيوني���ة بمدينة القدس
المحتل���ة  .فم���ا يق���وم به

كيان االحت�ل�ال الصهيوني
هجوم برب���ري ،نازي،
من
ٍ
ُ
يس���تهدف الضفة
فاش���ي،
بشكل عام ،ومدينة
الغربية
ٍ
القدس والمس���جد األقصى
بش���كل خاص ،وما س���بق
ٍ
كل ذلك من ع���دوان ،أنتج
محرق���ة ارتكبتها عصابات
هذا الكيان المس���خ بقطاع
غ���زة «المنك���وب» ،هذه
العوامل بمجموعها تؤك ُد ّ
إن
هنالك مشروعاً صهيونياً –
ُ
يس���تهدف
دولياً – إقليمياً،
تصفية القضية الفلسطينية
بشكل كامل ،فاليوم يمارس
ٍ
ه���ذا الكي���ان الصهيوني،
دوره القدي���م الجدي���د
بمحاول���ة تصفي���ة القضية
الفلس���طينية ،وتهجير باقي

سكان فلسطين من وطنهم،
وإحالل عصاب���ات وقطعان
المس���توطنيين مكانهم ،إذ
تق���وم الي���وم عصابات هذا
الكيان بجرائ���م كبرى ّ
بحق
ومواطني الضفة،
األقص���ى
ّ
ومنها جريمة إحراق الطفل
علي الدوابشة وعائلته التي
كانت س���بباً رئيسياً إلشعال
األنتفاض���ة ،إضاف���ة إل���ى
حمالت تدمير وهدم كثير من
البيوت والتجمعات السكانية
بالضف���ة الغربي���ة وبمدينة
القدس تحدي���داً ،ل ُتقام على
أنقاضها مستوطنات ،ي ّ
ُوطُن
بها مجموع���ة من صهاينة
تكتف
ه���ذا الكي���ان ،ول���م
ِ
عصابات هذا الكيان المسخ
بهذه اإلج���راءات فقط ،بل

م���ا زال يح���اول الكثير من
ق���ادة هذا الكيان المس���خ ،
تدنيس المس���جد األقصى،
واس���تباحة المق ّدس���ات
اإلس�ل�امية والمس���يحية
الموج���ودة بمدينة القدس،
وخ�ل�ال األي���ام األخي���رة،
ش���اهد العالم أجمع مشاهد
اقتح���ام قطع���ان الصهاينة
للمس���جد األقصى من جهة
باب المغاربة ،وتحت حماية
الش���رطة الصهيونية ،هذا
العمل المس���تفز وم���ا تبع ُه
أعمال أكثر اس���تفزازاً
من
ٍ
 ،أف���رزت بمجموعه���ا رد
فعل ش���عبي غاضبّ ،
تمثل
ٍ
ٍ
بالقي���ام ببع���ض العمليات
الفدائي���ة واالستش���هادية
ض ّد المستوطنين الصهاينة

ألسباب ضائعة..
حاالت شائعة
ٍ
سرطان ثدي الطفولة
ٌ
مع���روف إن التل���وث البيئي
ُ
الذي يتعرض له العراق متعدد
األن���واع واألس���باب ،فلي���س
ٌ
تلوث واحد من الممكن
هنالك
أن تتدخل الدولة أو المنظمات
الصحي���ة العالمي���ة لمعالجة
ّ
أس���بابه ،والقض���اء علي���ه
واحتوائ���ه في فت���رة معينة،
ولكن من الممكن تحديد أسبابه
والمناطق التي يستشري فيها
للقض���اء علي���ه أو تخلي���ص
الع���راق منه ،لكن ولألس���ف
الشديد يعتب ُر العراق من أكثر
الدول الت���ي تعرضت للتلوث،
بس���بب الحروب واس���تخدام
األسلحة المعالجة باليورانيوم
الم ّ
ُنضب.
ُ
منذ ثمانينيات القرن الماضي-
ح���رب الخلي���ج األول���ى..
ُ
من���ذ ه���ذا التاريخ،عندم���ا
اس���تخدمت الغازات الس���امة
واألس���لحة الكيمياوي���ة ف���ي
الح���رب م���ع إي���ران ،وبقيت
تل���ك المقذوف���ات والمخازن
الغير مُحصنة،عرضة لأليدي
العابث���ة الغي���ر اختصاصية،
لذل���ك أعتبرت تل���ك المواقع
ُ
يمك���ن األقت���راب
ملوث���ة ،ال
منها ،وبما إن أغلبها متواج ٌد
في المدن واألراضي المحاذية
للم���دن والقريب���ة للحدود مع
إيران ،أصبحت مثار مشكلة،
ُ
تتع���رض لها تل���ك المناطق،
وبالتال���ي اُعتب���رت مناطقاً،
مح���ذو ٌر الدخ���ول إليها ،لكن
بدون جدوى ،ألنها قريبة على
المجمع���ات الس���كنية ،ومكب
للنفايات والخردة العس���كرية،
فرُمي���ت فيها أيضاً األس���لحة

الحاملة للعناص���ر الكيمياوية
الغي���ر مس���تخدمة والغي���ر
مسيطر عليها ،إمّا في الحرب
الت���ي تع���رض فيه���ا العراق
ال���ى المئات م���ن االطنان من
األسلحة المعاملة باليورانيوم
الم ّ
ُنضب  -ح���رب العراق مع
الكويت ،فقد زاد من بلة الطين
بلة ..فلقد اس���تخدمت امريكا
مقذوف���ات مُعاملة باليورانيوم
الم ّ
ُنضب ،وبمئات األطنان حتى
العام  2003م ،ودخول امريكا
الى الع���راق ،وتعرض العراق
الى اآلالف م���ن األطنان ذات
الطابع المعامل مع اليورانيوم
المنضب ،وأ ّدت تلك األس���لحة
أمراض
ظه���ور
الف ّتاك���ة الى
ٍ
ِ
غريبة ،لم يألفها الطب الحديث
حتى اآلن ،والذي سمّاها ُ
بعض
العلماء (بأس���م حاالت شائعة
ألس���باب ضائعة) كما ورد في
ٍ
دراسات بعض العلماء للواقع
البيئي العراقي والتش���وهات
التي تظهر بالوالدات الجديدة..
كلها نتيجة لتلك األسلحة التي
يُق��� ّدر العلماء أنه���ا ال تنتهي
بفتر ٍة زمني���ة محددة،بل يبقى
تأثيره���ا على الترب���ة والماء
آجال بعيدة ج ّدًا،
والهواء الى
ٍ
وحاقت بـ اآلالف من العراقيين
 ،األم���راض والتش���وهات
واألورام الخبيث���ة حت���ى إن
الرسم المحدد لتلك األمراض،
أصب���ح س���ير ُه تصاعدي���اً
ُ
،وبص���ورة خطي���رة ج��� ّدًا -
(الكيرف) ،لدرجة عجز دوائر
الصح���ة العراقية على قدرتها
المتواضع���ة ،للس���يطرة على
تل���ك اإلصابات الت���ي يم ُر بها

المواطن العراقي الذي ليس له
أي دخل ،بما يجري في العراق
كل الذي يعرفه ان عراقي أب
عن جد ،الحقيقة ال نأتي بجديد
اذا تحدثنا ع���ن التلوث البيئي
العراق���يّ ،
ألنُه الي���وم حديث
العراقيين والعلماء والمنظمات
الصحي���ة ،ال يعني كالمنا هذا
ّ
ه���و التوقف عن ال���كالم عن
هذه الظاه���رة االس���تثنائية،
لكن للموضوع مناحي أخرى،
الب��� ّد من أن تتدخ���ل الحكومة
العراقية ،وال بأس باالستنجاد
بالدول األخرى لتنظيف العراق
من تل���ك المخلّفات التي يعاني
منه���ا ،ولتب���دأ ً
أوال بأك���وام
الخردة التي هي اآلن باالحياء
السكنية وعرضة لعبث األطفال
واش���عاعاتها التي ال تستثني
احداً ،اإلصاب���ات التي تحدث

في العراق جرّاء تلك األسلحة
الصحية
كما تش���ير الدراسات
ّ
 ،أنه���ا أخذت تتحدى المألوف
والمعروف ل���دى الطب القديم
والحدي���ث ،وتأخ���ذ اتجاهات
غريبة في تعاملها مع البش���ر
العراقي !!
أكثر الش���رائح عرض���ة لتلك
المواد ه���ي الطفولة العراقية
والمرأة العراقي���ة اللتين هما
الي���وم ،وباإلضاف���ة ل���كل ما
ُ
تضاف
يمران ب���ه من ويالت،
ٌ
مصيبة أخرى ،أصعب
إليهم���ا
م���ن كل تلك المصائب ،بعد أن
وقف ّ
كل شيء عاجزاً عن حل
مش���كلتها الجديدة القديمة ،أال
وهي مرض السرطان بصورة
يصيب العراقيين-
عامّة الذي
ُ
سرطان الدماغ وسرطان الدم
وس���رطان الجه���از العصبي

وبط���رق مبتك���رة وبدائية،
ٍ
نتيج���ة محدودي���ة الموارد
الدفاعي���ة الت���ي يملكونها،
تمثل���ت بح���وداث الدهس
والطع���ن وغيره���ا ،وم���ا
راف���ق كل ه���ذا وذاك م���ن
وج���ود مؤش���رات كبرى،
توحي بانط�ل�اق االنتفاضة
الفلس���طينية الثالث���ة ،وفي
بش���كل
هذه المرحلة يالحظ
ٍ
واض���ح ،إن ق���ادة الكي���ان
الصهيوني ،يع��� ّدون العدة
إلعالن ساعة الصفر للحرب
س���تنطلق قريباً
ُ
الدينية التي
بمدين���ة الق���دس وبعم���وم
مناط���ق الضف���ة الغربية،
وفق ما تتح���دث به الرؤية
الصهيونية الخاصة بتصفية
الفلس���طينية،
القضي���ة

الكبيرة ج ّدًا من الس���رقات،
ّ
وكأن لس���ان حالهم يقول ( :
إنه���ا فرصتنا األخيرة لنحقق
هذه األرباح التي لم نحلم يوماً
بها وليذهب البل���د وإقتصاده
إل���ى الجحيم ) ..لألس���ف هذا
هو الواقع ،وأكرر مرة أخرى
إذا كانت المرجعية الرش���يدة
ال تريد للع���راق اإلنهيار ،فال
بد م���ن أخذ وجه���ة نظر أي
مؤسس���ة إقتصادي���ة عالمية
رصين���ة ومعتبرة م���ن غير
اإلقتصاديي���ن الغارقي���ن في
مستنقع الفساد القائم ،لتقديم
المش���ورة الصحيح���ة ،إلنقاذ

بلدنا من الدم���ار ،ومواطنينا
األع���زاء من معاناة ش���ديدة
تنتظره���م ف���ي المس���تقبل
القري���ب ج ّدًا ،ه���ذا أقصى ما
أس���تطيع فعله خدمة لمصلحة
بلدن���ا وتحذيراً م���ن اإلنهيار
الذي ينتظرن���ا ،وليتحمل كل
مسؤول مس���ؤوليته أمام اهلل
وأمام الش���عب ،وليتحرك من
أج���ل بل���ده وإنق���اذ المواطن
المس���تضعف الذي ال يستحق
كل ه���ذه المعاناة من أجل ثلة
والسرّاق.
من المفسدين ُ

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
وهذا م���ا يؤك��� ُد إن الكيان
الصهيون���ي ،يس���عى إل���ى
تحوي���ل معركت���ه بعم���وم
مناطق الضف���ة إلى معركة
بي���ن اليهود والمس���لمين،
ّ
ح���ق الصهاينة بأن
لتأكي���د
يكون له���م دول���ة يهودية
ُ
تفصل
مغلقة “قلعة مغلقة”،
المسلمين عن اليهود ،وهذا
ماصرّح به أكثر من مسؤول
صهيوني أخي���راً ،وهذا ما
يج���رى العمل علي���ه اآلن
عل���ى أرض الواقع ،بعموم
مناط���ق الضف���ة الغربي���ة
بش���كل خاص.
وبالق���دس
ٍ
الدور والموقف العربي في
ما يج���ري بمدين���ة القدس
وعم���وم مناط���ق الضف���ة
والقط���اع  ،ما زال كما هو،
وذل���ك يب���دو واضح���اً من
خالل ردود الفع���ل العربية
الرس���مية الهزيلة على كل
ُ
تستهدف
هذه األحداث التي
الفلسطينيين اليوم ،بالقدس
بش���كل خاص ،وف���ي باقي
ٍ
مناط���ق الضف���ة الغربي���ة
بشكل عام ،فقد
وقطاع غزة
ٍ
حاولت هن���ا بعض المحاور
المعتدل���ة «العربية» التي
تكونت حديثاً ف���ي المنطقة
العربي���ة «المح���اور التي
ُ
تعرف بتبعيتها إلى المشروع
الصهي���و – أميرك���ي» ،
إضفاء طاب���ع آخر للمعركة
في مدين���ة القدس ،وعموم
الضفة الغربي���ة ،إذ حاولت
هذه المح���اور ،تصوير ما
يجري في مدينة القدس على
ّإنُه أم ٌر عرضي ،وسينتهي
بفترة زمنية محدودة ،مع إن
ُ
تعرف
جميع ه���ذه األنظمة،
وت���درك إن ه���دف حكومة
نتنياهو من استغالل وإشعال
فتيل كل هذه األحداث بمدينة
الق���دس ،ه���و الوص���ول
موق���ف دولي،
إلى كس���ب
ٍ

يس���مح لحكوم���ة نتنياهو،
ُ
يسمح
قرار دولي،
ُ
بكس���ب ٍ
للصهاين���ة بإقام���ة دولتهم
«اليهودي���ة» على أنقاض
الدولة “ العربية  -اإلسالمية
المسيحية –الفلسطينية”.ختاماً ،لق���د اتضحت حقيقة
م���ا يجري من أح���داث في
مدينة القدس بش���كل خاص
وعم���وم مناط���ق الضف���ة
الغربية بش���كل عام ،وظهر
بش���كل واض���ح أن حكومة
نتنياهو تسعى إلى استغالل
هذه األحداث لكس���ب أوراق
قوة من خاللها ،والس���عي
إلى كس���ب ق���رار وإجماع
دول���ي يس���مح للصهاين���ة
بتحقيق حلمه���م التلموذي
بقي���ام دولته���م اليهودية،
فهل سيتحرك العرب لحماية
الضفة وأهلها ،أم س���يبقى
الموق���ف العرب���ي كما هو
ً
هزيال ضعيف���اً كما عهدناه
بم���ا يخص قضية الش���عب
الفلس���طيني وفلس���طين؟!
الواض���ح أن موقف بعض
العرب سيبقى كما هو ،كيف
ال والبعض من العرب ينسق
اليوم مع الكيان الصهيوني
وقادته لتدمير ومحو تاريخ
ه���ذه األمة ،وهنا أود تذكير
بعض العرب أن الطريق إلى
القدس ال تم ّر في صنعاء وال
في ع���دن ،وأو ّد أن اذكرهم
ّ
أن صمتهم عل���ى مايجري
بفلس���طين هو وصمة عار
بجبي���ن ّ
كل م���ن تآمر على
فلس���طين وس���اهم بتدمير
وإضعاف هذه األمة…

حمزة الجناحي

ومرض س���رطان الثدي الذي
ٌ
ومع���روف
يصي���ب الم���رأة،
ُ
عالجه ومت���داول في كل دول
العال���م ،حتى إن الط���ب يعلّم
الناس إن الذي���ن يصابون هم
أعمار محددة ومعروفة،
ذوي
ٍ
ووصل عدد المصابين األطفال
ُس���جلين في العام 1991
الم ّ
م ال���ى  32أل���ف مصاب من
األطفال ،وف���ي العام 2008
م ،وص���ل الع���دد ال���ى 135
أل���ف ،وفي الع���ام  2014م،
زادت اإلصاب���ة بنس���بة الربع
أخ���ر اإلحصائي���ات،
حس���ب ِ
واألطفال العراقيين المصابين
بالس���رطان ،يش ّكلون  %8من
المصابي���ن به���ذا المرض في
الع���راق ،مقارن���ة باألطف���ال
في الغ���رب الذين يمثلون %1
واإلصاب���ات ه���ذه تواجده���ا

لي���س في منطق���ة واحدة ،بل
في أغلب م���دن العراق ،لكنها
أكث��� ُر عرض���ة ف���ي المناطق
التي تعرضت للقصف الجوي
أو تلك الت���ي كانت عبارة عن
ثكنات للجيش العراقي ،أو في
المناطق التي كانت تتواجد فيها
معامل الكيمي���اوي العراقي..
أي إن الع���راق بصورة عامّة
هو عرضة  -بدون اس���تثناء
منطق���ة ،وال يعني ه���ذا أيضاً
اس���تثناء الرجال من اإلصابة
بام���راض الس���رطان مث���ل
س���رطان المثانة والدم والغدد
اللمفاوي���ة والدم���اغ ..أي ان
العراقيين جميعاً ،مُهددين بهذا
الم���رض الظاهرة في العراق،
وأخر غرائب اإلصابة بأمراض
ِ
السرطان وليست األخيرة ،هو
إصابة الفتيات بمرض سرطان
ٌ
معروف عنه ّإنُه
الثدي ال���ذي
يصيب النساء بين سن —40
 80عامًّا من عمر المرأة ،لكن
الغري���ب إن ه���ذا المرض بدأ
يصيب الفتيات في سن الحادية
عش���ر أو الثاني���ة عش���ر أو
الثالثة عش���ر من العمر ،وهذا
يعني إن ه���ذا المرض أصبح
أكثر فت���كاً وعدوانية ومقاومة
يتمتع
للمناعة الجس���دية التي
ُ
بها اإلنس���ان في س���ن مبكرة
،ومقاومت���ه لتل���ك األمراض،
خاصة وإن هذا المرض الذي
يهج ُم على ضحاياه في س���ن
معروف أصبح الي���وم يهاجم
وبنجاح ذوات األعمار المبكرة
من س���ن ( )40—10عامًّا،
وه���ذه الحال���ة يق���ف عندها
الطب ..عاجزاً عن االس���تدالل

والتص���دي له���ذا الم���رض
ُ
يعب���ث بتل���ك البراعم
ال���ذي
العراقية الصغيرة ،ومثل هذه
الحاالت تكاد تك���ون معدومة
في ال���دول الغربي���ة أو حتى
ال���دول القريبة م���ن العراق،
ّ
ُ
يعل���ن عنها
كل الدالئ���ل التي
األختصاصي���ون ،تش���ير الى
ّ
إن الع���راق يم ُر بمرحلة طبية
ويتطلب هذا من
حرجة ج��� ّدًا،
ُ
الجه���ات المعني���ة ،توفير كل
متطلبات وعناص���ر الحد من
هذا الم���رض ..م���ن األدوية
والعالجات وأجهزة الكش���ف
المبكر ،ونشر الوعي الصحي
ل���دى المواطن ،للكش���ف عن
الم���رض ،وإصدار نش���رات
ّ
توض���ح كيفية الكش���ف عن
ه���ذا المرض مبكراً ،ليس���هل
الخ�ل�اص من���ه ،وكذال���ك
اإلس���تعانة بالمنظمات الدولية
ومنظمات الطفول���ة العالمية،
لطلب العون منها ،لمس���اعدة
وزارة الصح���ة العراقي���ة
الت���ي تعاني م���ن تهالك وقِدم
أجهزتها ،وكذلك قِدم معلومات
كوادره���ا الطبية ،وتخصيص
مبالغ من الحكومة العراقية أو
ّ
شن حمالت مُسمّاة
بالقض���اء عل���ى األم���راض
الس���رطانية ،وكشفها مبكراً..
مثلها مثل األمراض الس���ارية
والمعروفة في العراق ،والتي
تخصص الحكموم���ة العراقية
دورياً لها حمالت ،وترص ُد لها
األموال .

