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المقطاطا في تقشير البطاطا
محمد الرديني

في ايام عاشوراء تحدث االعاجيب
والعجب العجاب بقي����ادة قادة الكتل
السياس����ية ،االس��ل�امية خصوصا،
الذي����ن يتنازلون ويلتق����ون بالعامة
ويس����اعدوهم ف����ي تقش����ير البطاطا
لطبخ»المرك����ة» التي ت����وزع على
الفقراء والجي����اع والذين يركضون
من طويريج.
ولك����ن حدث ام����س ان القي القبض
على احده����م وهو يقترب من رئيس
كتل����ة سياس����ية ليقول ل����ه «تعودنا
موالي عل����ى طبخ القيم����ة في هذه
االيام وليس البطاطا.
وجهت اليه تهمة أزدراء االديان .
صاحبه ال����ذي كان قريب����ا منه اراد
التوس����ط له عند احد افراد الحماية
ولكن����ه اح����س بصفعة عل����ى خده
اخرج����ت الش����رار من عيني����ه ولم
يس����تطع اال ان يقول لصاحبه»رحت
بستين داهية ياخوية».
الندري هل بلغ بهم االس����تهانة بهذا
الش����عب الى الح����د ال����ذي يريدون
تصوير انفسهم اثناء تقشير البطاطا
ولس����ان حالهم يق����ول :نريد التغيير
حتى في اس����تبدال القيم����ة بالبطاطا
ولك����ن الأح����د يع����رف من اي����ن تم
اس����تيراد هذه الكمي����ات الهائلة من
البطاط����ا وم����ن الذي اش����رف على
التمويل وكم العمولة التي ذهبت الى
جيوب البعض.
ورأى الن����اس ان ه����ذه الكمي����ات
«البطاطي����ة» خالي����ة م����ن اللح����م
المث����روم وبعضهم احس بالغبن ألن
بعض رؤوساء الكتل نسوا هذا االمر
المهم،ولكنهم تغاضوا عن ذلك غير
عابئين بم����ا يحدث امامهم ووضعوا
احتم����ال ان «طبخة اله����وا» المراد
طبخها م����ن البطاطا س����تكون طيبة
المذاق بالش����ك خصوصا وانها تقدم
خالل هذه االيام المقدسة.
احد الم����ارة رأى واح����دا من اوالد
الملح����ة يرفع يدي����ه الى الس����ماء
وسمع صوته وهو يقول:الهي بجاه
كل عزي����ز عندك اجع����ل ايامنا كلها
عاش����وراء حتى نأكل البطاطا رغم
انها من غير لحم مثروم.
وسمع آخر يسأل صاحبه «كلي ليش

ماكو بطاطا بالبطاقة التموينية؟.
ش����مدريني عين����ي ،ه����اي البطاطا
استوردوها خصيصا وتحت اشراف
مس����ؤولين كبار آملي����ن مرضاة اهلل
وائمته المقدسين.
س����ؤال آخر :هل كانت توجد بطاطا
ايام زمان؟.
طبعا فبالد الهند كانت تزود س����كان
االرض بالبطاطا بنوعيها المغسولة
والترابي����ة وكان����ت تئ����ن الجم����ال
،وجمعها ن����وق ،من االحمال الثقيلة
وهي متجهة الى الجزيرة العربية.
بعد س����اعات انتهت عملية التقشير
وبانت البطاطا عل����ى حقيقتها بدون
«قش����ور» واصبحت م ّع����دة للطبخ
وذهب المسؤولون كل الى حاله بعد
ان اصدروا تعليماتهم الى الطباخين
ليكثروا من الملح ف����ي الطعام حتى
«يغزر».
وانصرف بعدهم القوم بعد ان نزعوا
نعاالته����م ووضعوها تح����ت اباطهم
استعداد ألستعمالها في اللطم ولهذا
حديث آخر غدا.

((ديوان بالديوانية))

بع����د حرب عام  91وهزيم����ة البلد في
���ق بها
معرك����ة غي����ر متكافئ����ة لم يلت� ِ
جيش����انْ ،
بدأت الحياة ت����دب من جديد
ف����ي مدن الع����راق وقصباته...ش����ارع
النه����ر كغي����ره ،تعود الحي����اة له ببطأ،
ف����ي وقت ل����م تعد روات����ب الدولة تفي
بالغرض إلعالة عائلة ،قمت مع صديق
بفت����ح محل (بس����وق حيدر) لش����راء
الكس����ر وتبديله وتصفيته وبيع الرمل
وغيرها...وكما هو معروف فقد (هب)
الناس ببيع مصوغاتهم بس����بب ضغط
الوضع االقتصادي أو بس����بب اغراءات
زيادة سعر الذهب دون االلتفات الى أن
قيمة الدين����ار العراقي هي التي تتردى
بق����وة وليس الذهب هو ال����ذي يرتفع،
وبرغ����م ادراك البع����ض للواقع ،إال ان
الكثي����رون راح����وا يراهن����ون على أن
الدينار س����يتعافى من جديد ،لكن خاب
ظنهم حين طالت فترة الحصار و(طاح)
ح����ظ الدينار بالتوافق مع ما كان يطبعه
ببراع����ة (المرحوم) حس����ين ابن حجي
كامل.تحرَكنا أنا وشريكي نجمع الكسر
بمقابل (كوان����ي) فلوس ،وس� ّ
���خر لنا
أصدقاءنا كمال وقابل وعادل وش����امل
قدوري ط��ل�ال (تحياتي له����م) محالت
التصفاة (بالطمة) ،فقد كان علينا تدوير
الرمل بنفس اليوم الى فلوس لالستمرار
بالعمل ،وألن كان (بعد أكو حيل) فينا،
كنا م����ن الفجر نقوم برح��ل�ات مكوكية
لبع����ض الم����دن الكبيرة ح����ول بغداد،
ومنها مدينة أهل ش����ريكي (الديوانية).
كنا نجمع قبل يوم أقصى سيولة ُ
ونبكر
المش����وار ،خالل س����اعة نقط����ع الخط
الس����ريع ثم نتجه من����ه للديوانية عبر
طريق فرعي لنصف س����اعة من خالل
ناحية تس����مى (الدغ����ارة)* ،ثم نقضي
النهار (بالديوانية) نشتري من الصاغة
(الكسر) بكافة اش����كاله وألوانه ونعود
يص����ب رحالتنا الربح
قبل المس����اء.لم ِ
المرج����و على ال����دوام ،فلو اس����تطاع

اتفاق مع
إنها توصلت إل���ى وثيقة
ٍ
روس���يا ،لتنظيم حرك���ة الطائرات
الحربية األميركية والروسية ،فوق
سوريا ،لكنها أ ّكدت إن هذه الوثيقة
تعاون إس���تراتيجي،
ال ترق���ى إلى
ٍ
وأوض���ح المتح���دث بأس���م البيت

مت����راً ،وبدا م����ن المستحس����ن العودة
بها (للدغارة) بس����حبها واألنتظار للغد
لتصليحها.لكن علين����ا ً
أوال التعامل مع
مش����كلة كوني����ة الفل����وس ،فليس من
المعقول أن نتركها بصندوق الس����يارة
وال م����ن الحكم����ة أن نحمله����ا ونصعد
س����يارة أجرة للديوانية فتكون مخاطرة
ربما بحياتنا ،م����ر الوقت علينا وأرخى
الليل س����دوله*ونحن بمنتصف الطريق
مترددي����ن .أخيراً ص����ار فكرنا (ندفن)
الفلوس بأس����رع وق����ت ألنها أضمن و
أئم����ن طريق����ة لنتخلص منه����ا مؤقتاً،
أول مش����كلة واجهتنا ه����ي أداة للحفر،
فما كان غير (الويل س����بانة) أداة حفر
وكانت العملية س����هلة بأرض س����بخة،
ث����م أخترن����ا (عاكولة) كبي����رة من بين
األش����واك األخرى لنضعها فوق الحفرة
التي أحتضنت كوني����ة الفلوس ...كان
علين����ا أيض����اً أن نض����ع دلي����ل لتحديد
مكانها ،فوضعنا حجارتين كبيرتين على
الناحية األخرى لكتف الش����ارع.قام بعد
ذلك ابن حالل بسحب سيارتنا للدغارة،
هناك قام صديقن����ا الكبابجي أبو فاطمة
بأرشادنا على فيتر (خفر) في كراج يقع
خلفه مباشرة فش� ّ
���خص العلة بسهولة

االكب���ر
اصدقائ���ي
(الديناصورات) واصدقائي
االصغر (البمبونية).
دعوني احدثك���م اليوم عن
جيلي..
فانا من جي���ل يصعب عليه
التعبير عن مكامنه,
جي���ل يش���اهد ساس���وكي
وعدنان ولينا وكريندايزار
بعد مراس���يم اخبار الحرب
مع ق���وم قال���وا لن���ا انهم
مجووس!
وبعد ان نكمل فالم الكارتون
االس���بوعية! تضع امهاتنا
(صوان���ي) الطع���ام فناكل
ونحن نش���اهد ص���ور من
المعركة وه���ي ُتظهر جثث
(شهدائنا وقتالهم!).
جيل يستمع لفؤاد سالم في
الخفاء! وقحطان العطار في
الخفاء! نعش���ق في الخفاء

األبي���ضّ ،
إن ه���ذه الوثيقة جائت
لضمان تنظيم حركة الطائرات ،وأن
يتحدث الطي���ارون اللغة اإلنجليزية
خ�ل�ال تحليقه���م ف���وق األج���واء
الس���ورية كي نتجن���ب الحوادث،
وأ ّك���د المتح���دث إن ه���ذه الوثيقة

الت���ي جائت بعد ث�ل�اث جوالت من
المباحثات العس���كرية بين البلدين
 ،وم���ن خ�ل�ال هذه األخب���ار تبدو
واش���نطن وحلفائه���ا من ش���ركاء
وضع نفس���ي ومعنوي ال
اليوم في
ٍ
يحسدون عليه ،فبعد إنشاء المركز
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بض����رورة اس����تبدال (الطوافة) بجديدة
ح� ً
���اال ،لكننا أرتأينا المبي����ت بالديوانية
وأن نترك تصليحها الى الصباح مبررنا
عدم العودة لبغ����داد بالليل لكن الحقيقة
أننا كنا نحتاج وضح النهار والخلوة كي
نس����تعيد كيس الفلوس ،ألتقينا مع أحد
األصدقاء المقربين وش����رحنا له حقيقة
الموقف فأقس����م أن يرافقنا بس����يارته
إلتم����ام المهمة في الي����وم التالي.كانت
عملية التصليح لم تستغرق في الصباح
الكثير ،وبينما كان الفيتر يقوم بفحص
الس����يارة خلف المطعم ،الحظنا تالعب
أبو فاطمة باللحم والمعالك وأن رائحة
نتانة تصدر من مخزنه الخش����بي الذي
بناه خلف محله بمسافة كافية ال تكشف
أالعيب����ه ،فكلم����ا كان يحت����اج الى لحم
(طازج) ينده أم����ام الزبائن على صبي
أن يأتي له من (القصاب) بلحم إضافي،
فيهب الصبي بأتج����اه لقصاب ثم يعود
خلس����ة للمخزن النتن ويأتي باللحم الـ
(أكس����باير).قلت لصاحبنا دعنا (نطيّح)
حظه امام زبائنه المساكين ،ألننا كنا من
ضحاياه وأكلنا معالك فاس����د ،لكن كفينا
الشر وركبنا س����يارتنا وودعنا صاحبنا
ورحنا لفلوس����نا ،و(حلفنا) مقاطعة ابو

سالم جبار عطية

ونبتكر اختراعتنا ايضا في
الخفاء!
جيلنا جغرافيا يقع بين جون
ترافولتا ومايكل جاكس���ون
م���ن جان���ب وطه ياس���ين
وعزت ال���دوري من جانب
آخر!
جيل م���ن بقاي���ا الضروف
الفارغة لخراطيش المدافع
والمسموح به من ابتسامات
امل طه ومحمد حسين عبد
الرحي���م! .. ،جيل ممزوج
بدمع���ة بهج���ت الجبوري
وخش���بة مس���رح س���امي
قفطان ويوسف العاني.
اخي���را انا من جي���ل يطلب
من قبله ومدي���ن لمن جاء
بع���ده ,فنحن فاصلة وراثية
إغتصبنا بها صدام الماضي,
ول���م يتزوجن���ا صدامي���وا
الحاضر الننا بال بكارة !.
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أحدهم ـ بحس����ن أو بسوء نية ـ تمرير
قطع����ة بغير عيارها (وم����ا أكثر ذهبهم
القديم غير الموس����وم) لتاهت الحسبة
وخس����رنا الصفقة ،كما أننا كنا ببعض
األحيان ال نش����تري ما يكفي من الوزن
بس����بب مصادفة صع����ود أو نزول حاد
بالس����وق او ش����حة المعروض بسبب
وضع غي����ر طبيعي أو خب����ر أو تهديد
سياس����ي وأمني ...وهكذا مما يتس����بب
بعدم تغطية حتى مصاريف السفرة.
×××
لم يصادف أنني جنيت س����يارة برازيلي
بحياتي س����وى أس����بوع واحد كان لنا
خالله س����فرة عمل للبح����ث عن الذهب
ف����ي (للديوانية)...وهكذا كن����ا بحدود
الثامن����ة صباح����اً (نس����تمتع) بفطورنا
المعتاد عند (أب����و فاطمة) أبو المعالك
ف����ي مدينة الدغارة حي����ث أننا نميل أن
نمأل بطوننا ونش����رب ش����اي كي يعدل
المزاج و(نصحص����ح) للبدء بصراعنا
مع الصاغ����ة الذين يفوقون����ا (احياناً)
بالمه����ارة والخبرة فيمررون براس����نا
العيار (طك����ة) أعلى .وم����ا أن وصلنا
س����وق الصي����اغ وجدن����ا ان ف����ي ذلك
النهار كان قد جاء باكراً (مس����وكجي)
من كربالء وكرف كل الكس����ر ،صدمنا
وقررنا أعتبار يومنا نزهة بالبس����اتين
حتى المس����اء ،ثم عدنا أدراجنا وكونية
فلوسنا التزال (عامرة)!توقفنا وتسوقنا
خضار من الدغارة وتعشينا (األوردر)
المعهود مع��ل�اك (أبو فاطمة) الفريش،
واتجهنا للطريق الس����ريع وهنا (دكت)
البرزلة بنا وطفت ،ل����م أقلق في بداية
علي أن أتتبع
األمر ألن حس����ب خبرتي ّ
أمرين هامي����ن بالمح����رك ،الكهربائية
والبنزي����ن ،فكانت (الناري����ة) طبيعية
إال أن (الكاربريت����ور اختنك) أي طاف
ب����ه البنزين ،وتكررت الحالة لمش����كلة
ش����خصتها بالطواف����ة ،م����ا كان مجال
لالستمرار والس����يارة تتوقف كل مائة

عماد حياوي المبارك

اجليل احملترق

بوتني وتشرشل والعرب
ُ
يمك���ن تلخيصه في
تاري���خ العالم
حقيقة واحدة وه���ي :عندما تكون
األمم قوية ال تكون عادلة ،وعندما
ترغب في أن تكون عادلة ،تكون قد
ُ
فقدت قوتها -ونستون تشرشل.
 أيادي روس���يا قوية ج ّدًا ،اليمكنألح���د أن يثنيها حت���ى ولو اجتمع
لثنيه���ا االتحاد االوروب���ي بأكمله-
فالديمير بوتين .
وصل الجن���رال جوزي���ف دنفورد
 رئيس هيئة األركان المش���تركةاألمريكي���ة إلى العراق في زيارة لم
يعلن عنها ،لمعرفة المستجدات في
المعركة ض ّد تنظيم الدولة اإلسالمية
ف���ي أول زيارة يقوم بها إلى هناك،
ُ
منذ توليه المنص���ب في األول من
تش���رين األول ،وهبط دنفورد في
إربي���ل ،وم���ن المق���رر أن يلتقي
برئيس اإلقليم مس���عود البارزاني،
وقال دنف���ورد ّإنُه س���يلتقي أيضاً
بمس���ؤولين حكوميي���ن عراقيين،
ُ
وسيتحدث مع قادة أمريكيين ،وفي
خبر آخر ،قال���ت الواليات المتحدة
ٍ
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المعلومات���ي في بغ���داد ،وانطالق
الح���رب الحقيقية عل���ى اإلرهاب
بتحالف رباعي روس���ي
التكفيري،
ٍ
وعراق���ي و س���وريإيراني ،لم يعد
تحالف
ثمّة معن���ى أو ضرورة ألي
ٍ
آخر ض ّد اإلرهاب ف���ي المنطقة ما
ُنس���ق تحركاته وأنش���طته مع
لم ي ّ
التحالف الجديد ،س���يّما ّ
وإنُه يملك
األرض والجو والبحر والمعلومات
واإلمكانات العس���كرية والش���عبية
والدعم الدولي الالزم ،الس���تكمال
حربه المش���روعة ،فاألكذوبة التي
سوقها األميركيون لتشكيل تحالفهم
ّ
الهالمي ،س���قطت بمجرد رفضهم
التعاون والتنس���يق م���ع أصحاب
العالق���ة والمصلحة ف���ي محاربة
اإلرهاب ،ولجوئه���م إلى المماطلة
وأختالق الحجج والذرائع الواهية،
كما ّ
إن الحال���ة المعنوية المتردية
لألميركيين وحلفائه���م ،قد تدفعهم
إلى المزيد من التصعيد والمهاترة
من أج���ل إع���ادة خل���ط األوراق،
ومحاول���ة التخفي���ف م���ن أل���ق

االنجازات المتس���ارعة ،وماتحقق ُه
الجوية الروسية في مواجهة
القوات ّ
اإلرهابيي���ن ،وهنا تبدو واش���نطن
وبعد سلس���لة إخفاقاتها المتكررة
سياس���ياً وأقتصادي���اً وعس���كرياً
وأخالقياً
بأم���س الحاجة ،لالقتناع
ّ
بع���دم صالحيته���ا مج���دداً لقيادة
العالم والقب���ول بالهامش الممنوح
لها ،ألن روس���يا بمصداقيتها وإلى
جانبها ق���وى عالمي���ة صاعدة ال
يمكن تجاهلها ،اس���تعادت حيويتها
ودورها ،واليوم وبع���د أعوام من
كقوة
انهيار االتحاد السوفيتي ،تعود ّ
يحسب حس���ابها في العالم برئاسة
بوتين الذي قال تعقيباً على إعالن
الرئيس األمريكي باراك أوباما عن
تفرُّد األمة األمريكيةّ :إنُه علينا أال
ننسى إن ربنا خلقنا سواسية.

نلق تحية
فاطم����ة لدرجة أننا حتى ل����م ِ
وداع عليه.هناك في الشارع ظهر أمر
معوق آخ����ر لم يكن بالحس����بان ،حيث
افترشتا قرويتان مع دبّتي حليب الشارع
مع طفلة جلست بالضبط على الحجارة
التي وضعناها ف����ي مقابل الحالل ،كان
يبدو انه����ن بأنتظار س����يارة لتس����ليم
الحليب.بعد وقت أنتظار لم يمتد كثيراً،
ج����اءت بيكب لهن فتنفس����نا الصعداء،
وأخذ رجلي����ن الحليب منه����ن وتكلمتا
ً
قليال معهما ،ثم أتجها ألينا مستفسرين
بأسلوب استفزازي عن سبب (معاكسة)
نس����وانهم ،فقد فسرن هاتين القرويتين
وجودن����ا متوقفي����ن بالبرازيلي بالقرب
منهن بأنها معاكس����ة .ل����م يخطر ببالنا
حينها أن المس����ألة س����تتطور وتتحول
لمش����كلة ،خصوصاً والرجالن يرفضان
مشاركتهن النقاش ،وهما يطالباننا بأي
مبرر أو س����بب واحد لتواجدنا.إلصالح
الموق����ف قلنا ان س����يارتنا عطلت هنا
باالمس وسحبناها ،ونسينا الويل سبانة
وجأنا نبحث عنها ،قالوا لنتأكد أوال من
عدم وجودها بس����يارتكم ثم سنساعدكم
بالبحث عنها ،رفضنا فتح س����يارتنا وال
مس����اعدتهم بالبحث عنها ،وصار عناد
وأقترح����ا الذهاب معهما لديوان ش����يخ
العش����يرة ،ل����م نرفض األقت����راح ألننا
فضلنا أبعاد المش����كلة عن الفلوس باي
ش����كل ،فدخلنا غرفة طويلة مبنية على
حدة ،تمتد حولها شبابيك وفرش ستائر
وقنفات قديفة بألوان صارخة وأرضية
س����جاد صوف تصدر منها رائحة دخان
س����يجائر وعفن ،فتس����اءلنا( ...أهذه
هيالدواوي����ن التي يف����وح منها رائحة
أنتظرنا الش����يخ أن
القه����وة والهيل؟).
ْ
يأتينا بس����رعة لكن الوق����ت كان باكر
على ألتآم مجلسه ،فجاءتنا (فتوى) من
ش����اب متهور بدشداشة يطالبنا (فصل)
عشاير وهدد بتبليغ الشرطة ،كان علينا
إما األصطدام به أو مسايس����ته ،فخطر

ببال����ي ان ألع����ب معه ورق����ة مجازفة
ورحت استميله واعتبره هو الكل بالكل
وانه صاح����ب القرار ول����ه الحكم وان
ارواحنا باتت بي����ن يديه ،وما علينا إال
ان نكون مصغين ل����ه ،ووعدناه بهدية
نقدي����ة معتبرة اذا اس����تطاع أقناع (أبو
فاطمة) بأي ثمن بالمجئ لديوان الشيخ
ألنه الوحيد القادر أن يُثبت أن سيارتنا
قد تعطلت باألمس...لمّا تركنا الش����اب
واعداً أيانا خيراً وانصرف ،كان الموقف
محرج حين س����ردنا للش����يخ التفاصيل
الحقيقية لما حصل باألمس بالضبط ما
ع����دا فقرة الفلوس ،وكنا بحاجة الثبات
فيما لو أوفى الش����اب بوعده وأستطاع
اقناع (أبو فاطمة) بالمجيء.
 ...جاء الش����اب ومعه الغش����اش (أبو
فاطمة) الذي أس����تقبلناه ب����كل ترحاب
لينقذن����ا بالوق����ت المناس����ب ،فهمس
صاحب����ي( ...همزين ما علس����ناه على
الغ����ش وزع����ل ،واهلل لكان علس����ونا
اليوم!).أخيراً ...كانت البراءة و(األمر)
بأخالء س����بيلنا شرط وجود (كفيل) من
(أعمامهم) ،فتجنبنا القول بأن كل سوق
الصاغ����ة يكفلنا إلعتب����ارات لم نرغب
الخ����وض بها ،وبعثن����ا بصديقنا الجديد
(أبو دشداش����ة) مرة اخرى بعد (دهن)
بلعومة لبيت صاحبن����ا بالديوانية الذي
أس����رع لحل الموضوع ،حي����ث تعامل
مع الش����يخ بلغة العش����اير والدواوين.
وهكذا تم (األفراج) لكنه كان مش����روط
بض����رورة عدم التواجد أو حتى المرور
بالقرب من (عربهم) ،فتطلب ذلك رسم
خريطة لصاحبنا لالس����تدالل على مكان
(الكن����ز) ،وانتظرناه على نار حتى اتى
به ونحن نقف عند تقاطع الخط السريع
المتج����ه لبغداد.عدن����ا ادراجن����ا نفكر
بشغلتنا (التعبانة) التي ( َم تسوة) تعبها
ومجازفتها ،ولعن����ت (البرزلة) وحلفت
م����ا أبيتها بالك����راج وال ليلة وال أجني
بعمري واحدة غيرها!

عجيب أمركم
يا حكومتنا ..نحن عيالكم
علي ساجت الغزي
ونح���ن نعي���ش في زم���ن الغول
الحكومي وزمن األحزاب التجارية
فتش���ابهت علينا التفسيرات وكأننا
أصبحنا محصنين من الدهش���ة فلم
يعد يدهش���نا ش���يء وتوقفنا عن
أدراك األش���ياء التي تحدث حولنا
,ورحن���ا نش���اهد العج���ب من قبل
حكوماتنا الت���ي تعاقبت علينا ففي
كل مره نقول الخير في القادمة اال
اننا نكتشف انهم أسوء او باألحرى
انها نفس األقنع���ة فبعد ان أكثروا
من أنواع الفنون والحيل والسرقات
فتش���ابهت علينا نح���ن كمواطنين
واصبح���ت هذه الفن���ون الجماعية
ش���ائعة وان اختلفت ف���ي الجوهر
اال انها تس���ير عل���ى منحنى واحد
وكث���رة الخطابات الت���ي يصنعوها
ويصدروها لن���ا !جعلونا مذهولين
مشتتي األفكار حيث أصاب الشعب
(مرض العُص���اب( Neurosis
 ...فما يحصل في باقي بلدان العالم
من اهتمام لكل الجوانب اإلنس���انية
والخدمي���ة يثير فينا االس���تغراب
حيث االهتم���ام الحكومي برعاياهم
ف���ي الداخل والخ���ارج وتوفير كل
مستلزمات الحياة الكريمة ومعايشة
الشعب  ,كل هذا غاب وانجلى عن
حكومتن���ا وما حص���ل مؤخرا في
الكوي���ت عند تفجير مس���جد األمام
الص���ادق (ع) فهن���اك تحركت كل
مشاعر اإلنسانية في حكومتهم رغم
أنها سنية وبعضها وهابية واقصد
( أنه���م ال يتماش���ون م���ع مبادئ
اهل البي���ت وأخالقهم ) لكن الحس
الوطني وحب الوطن تحرك بسرعة
وبسرعة صوت االنفجار وهرعوا
ال���ى مكان الحادث ب�ل�ا تحضيرات
وال إرس���ال أفواج التأمين المنطقة
وتطوقه���ا وب���دون خوف ونس���ى
األمير والوزير السنيان والبرلماني
الوهابي انه من تفجرفي المس���جد
ش���يعي  ,وكان خوفه���م الكبي���ر

عل���ى أبنائهم والكلمة المش���هورة
ألميرهم عندما طل���ب منه الوزير
الرجوع لخطورة الموقف ( هذولة
عيالي ) الكلمة التي هزت مشاعر
المواطنين بال استثناء والعالم كله
حتى نحن العراقيون ’ حيث ستبقى
هذه الكلمة مخل���دة ومن الحكم ..
اما وزير الداخلية الذي لم يس���عفه
الوقت للبس عقاله هب أس���رع من
عص���ف االنفجار لتفقد رعيته !!!!
هنا وقفت أسائل نفسي هل أميرهم
يحبهم ألنهم عياله أكثر من رئيسنا
وحكومتنا؟؟؟ ام ان أرواح البش���ر
رخيص���ة هنا وغالية هن���اك ؟؟ ام
انا حكومتنا ال تحم���ل هذه الحنكة
السياسية ؟
فبعد سقوط صاروخ بالخطأ حسب
ما زعم وزير الدفاع العراقي السني
أيضا على منطقة مأهولة بالسكان
في مناط���ق بغ���داد راح ضحيتها
الكثير م���ن الناس العزل نش���اهد
الف���رق هن���ا ان ه���ؤالء ليس لهم
أمير يسرع بالمصفحات والحمايات
وتطويق المكان قبل زيارته و يقول
هؤالء عيال���ي ووزير يهرع بدون
جلب مصورته الجميلة !!! لم يسال
عنه���م رئيس���هم وال وزيرهم وال
حكومتهم ال بتعزية وال بقول يش���د
من عزمه���م ( هذولة ولدي ) نحن
عيال من نريد تحليل (  )dnaلكي
يس���عفنا ونعرف انتمائنا واصولنا
وحبنا للعراق ؟
أرى من كل هذه األحداث والسنين
التي مرة علينا ومنذ سقوط الصنم
وال���ى يومنا ه���ذا فش���ل أخالقي
وأنس���اني وم���وت الضمي���ر لدى
حكومتنا التي كان همها الوحيد هو
أحزابها التج���اري وكيفية تموينها
وتموين مكاتبها ..نطالب بأن يكون
العراق عريق باهله وعياله وترجع
الغيرة العراقية بعد ان س���لبت من
غول الخارج .
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امين يونس
الجيش العراقي .
خالل اإلطالع على الواقع
انب إيجابي  ،لِما
*ه َ
* َقد َم مجموعة من أعضاء
نالك ج ٌ
ي���ا وعل���ى األرض
« عمل ً
���ي العراق عم ً
وما
البرلم���ان الصومال���ي ،
ف
يحدث
ٌ
ُ
«  ..وه���ذه فائدة اخرى ،
ردستان خص ً
وصا
مش���روع إقت���راح قانون
وأقليم ك
نجني من وراءها األموال
��ت تجربتنا
 ..فلقد أصبح� ْ
لع���زل الرئيس الصومالي
من إقامته���م ومصاريفهم
في بغداد منذ  2003وفي
« حسن الشيخ محمود «
اليومية ! .
أربيل منذ ُ ، 1991تدَّرس
 .ولقد إعت���ر َ
ض الرئيس
* في إجتم���اع للدكتاتور
ف���ي العديد م���ن جامعات
ٍ
على ذلك وأعتبر ُه ُمخالفة
بشار األس���د  ،مع قيادات
 ،بإعتبارها ِم ً
ثاال
قانوني���ة ودس���تورية ..
العال���م
جيش���ه  ،وبعد شروحات
رخا  ،للـ ( فش���ل ) ! .
صا ً
ونصح ُه أحد ُمستش���اري ِه
ُم ّطَول���ة وتفصيلية  ،عن
عاهد ال ُمختصة بالعلوم
 ،أن يلج���أ ال���ى الطريقة
فالم ِ
وض���اع ف���ي ُم َ
ختل���ف
األ
السياس���ية واألوض���اع
الكردس���تانية في ُمعالجة
مناط���ق  ...ق� َ
��ال  :على
ال ِ
اإلجتماعية والسياس���ات
األم���ر  ،والتي تتلخص ،
أي���ة ح���ال  ..أهنئ ُكم على
توف ْ
رت لها
بمنع ه���ؤالء النواب من
اإلقتصادي���ة ّ ،
صمودكم وإستبس���ال ُكم ..
مصادر غزي���رة ووثائق
دخول البرلمان ! .
وأن اإلنسحاب من بعض
وفي���رة وحقائ���ق خطيرة
من ال ُمف���رح أننا أصبحنا
المدن جرى بطريق ٍة أح َ
ِ
سن
ُ
ارنا
 ،عن واقعن���ا  ،بإعتب
ُ
قدوة لآلخرين .
ثيرا  ،مما جرى للجيش
ك ً
أفسد إدار ٍة للدولة
* اليقتص���ر األمر  ،على
أسوأ و َ
العراق���ي ف���ي الموصل ،
األجانب او الدول األخرى
.
!
عالم
حول ال
الذي ّس���َل َم المدينة بدون
وتق���وم بع���ض ه���ذه
���ن ُهن���ا في
 ..فحت���ى نح ُ
قت���ال وت���رك أس���لحته
الجامعات األجنبية  ،بإيفاد
الداخل  ..نلمس إيجابيات
لداعش ! .
طلبة الدراس���ات ال ُعليا ،
أوضاعن���ا الراهنة  .فقبل
حتى هذا الدكتاتور البعثي
إل���ى بغ���داد وأربيل  ،من
يومي���ن  ،س� َ
درس
��أل ال ُم ِ
َ
 ..ص���ا َر يل���وك ُس���معة
أجل تكمل���ة بحوثهم  ،من

طلبة  :أورد لي ِم ً
ثاال
أحد ال
ِ
قعيا عن َ
القول الشائع :
وا ً
باب ال���ذي تأ َ
تيك من ُه
« ال
الريح ِ ..س���دُّه وإستريح
«.
جاب الطالب على الفور :
أ َ
أس���تاذ بسيطة  ...وزي َري
المالية والبيشمركة  ،في
حكومة أقليم كردستان ..
كان���ا ُي ّس���ببان الكثير من
اإلزعاج���ات  ...أي تأتي
الرياح من نافذ َتيهما  .ف َت َم
ِ
قالتهما  ،وبذل َ
تاح
���ك إر َ
إ
��درس :
الجمي���ع !  .ال ُم� ِ
أحسنت  ،جواب صحيح .
................
أل��� ْم ُأقل لك���م  ،ان هنالك
جوان���ب إيجابي���ة ف���ي
أوضاعنا .

