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فالي داعش ..
سقوط أم إسقاط؟

ŠưƤƳŹŚƐƯǇřŢƫƺů

هادي جلو مرعي

لي����س مس����تغربا البت����ة أن يدعي
تنظي����م داع����ش مس����ؤوليته عن
إسقاط الطائرة الروسية التي كانت
تقل مواطني����ن روس في األجواء
المصري����ة في مثل ه����ذه الظروف
المعقدة ،وم����ن الطبيعي أن تحقق
موس����كو ف����ي الحادث����ة المروعة
التي فق����دت فيه����ا  217مواطنا
معظمه����م من النس����اء والصغار،
وأن التس����تبعد أي فرضية محتملة
في دواف����ع إرهابية قد تكون وراء
إسقاط طائرتها اإليرباص ،وأيضا
فليس م����ن لوم عل����ى المصريين
الذي����ن يعانون م����ن أوضاع أمنية
وإقتصادية ضاغطة أن يتحدثوا عن
أسباب تقنية وفنية أدت الى سقوط
الطائرة ،وليس إسقاطها ليشيعوا
الطمأنينة لدى ش����ركات السياحة
العالمية التي تقوم بتفويج عشرات
آالف السياح س����نويا نحو القاهرة
ومدن الجن����وب الزاخرة بالمواقع
األثرية ،وبقايا حضارة الفراعنة.
تنظيم داعش يعمل في بلدان العالم
التي يعتقد بضرورة التواجد فيها،
وليس من الحكمة نفي وجوده من
قبل حكومة ما ،فليس من بلد عربي
اليوجد لتنظيم داعش حضور فيه،
وليس من دولة مس����لمة التحتفظ
بوجود لهذا التنظيم ،بينما تش����ير
التقاري����ر والوقائع والمعطيات إن
أغلب ال����دول األوربي����ة وأمريكا
تمثل بيئة حاضنة لفكر هذا التنظيم
الذي يتمدد في أوس����اط الجاليات
اإلس��ل�امية ،ومص����ر واح����دة من
البل����دان الت����ي تعاني م����ن وجود
جماعة أنصار بيت المقدس ،وتتهم
اإلخوان المسلمين بأنهم إرهابيون،
وبالتالي اليعود الحديث عن أهمية
السياحة وضمان أمن السياح ذات
قيم����ة طالما إن األخوان إرهابيون
بحسب توصيف اإلعالم المصري
وأجهزة األمن في هذا البلد.
تحدث تنظيم داعش عن وجود له
في س����يناء ،بينما نشطت جماعة
أنصار بي����ت المقدس خالل الفترة
الماضي����ة ف����ي إس����تهداف مواقع

للجي����ش المص����ري وقتلت بعض
القضاة ورجال الشرطة ومدنيين،
وإذا كان داعش بعيدا عن س����يناء
فإن العمليات التي يقوم بها أنصار
بيت المقدس ليست ببعيدة عن فكر
ومنه����ج داعش ،كم����ا إن العملية
التي يق����وم بها أعض����اء في هذه
الجماعة تكون ف����ي العادة ممالية
لرغب����ة داعش ،وربما يقوم تنظيم
ما بعمل عنفي في مكان ما ويدعي
داعش المسؤولية.
ربما اليكون من عمل تخريبي أدى
الى سقوط الطائرة الروسية لكن ما
يجري في س����وريا وعودة الروس
الى ن����وع مختلف من الصراع في
الشرق األوس����ط وإعالن موسكو
عملية عس����كرية ضد داعش دفع
الجهاديين الى إعالن الحرب على
الروس وهم ال يحتاجون الى عميق
تفكير ليس����تثمروا حادثة عرضية
وينسبوها ألنفسهم ليهيجوا الرأي
الع����ام الدولي ال����ذي ال يحتاج الى
التمحي����ص قبل أن يعل����ن اإلثارة
والفوضى والتحسب ،وهي رسالة
جيدة في وقت مالئم.

ف���ي كل فصل لألمط���ار تغرق
الم���دن وتجتاح الس���يول القرى
واألري���اف الحدودي���ة مع دول
الجوار  .وبالتالي تلحق أضرارا
كبيرة بالمواطنين وتنهار بيوت
عل���ى رؤوس س���اكنيها وتق���ع
ضحايا بشرية .
ه���ذا حالن���ا ف���ي الش���تاء وفي
الصي���ف ش���حة مي���اه وغب���ار
وعواص���ف ترابي���ة  ،وكل عام
نس���مع ذات التبريرات ووعوداً
بنهاية لها في الموس���م المقبل ،
وحفظنا بصم م���ا يقولونه امناء
بغداد ومديرو البلديات واعضاء
مجالس المحافظات  ،بان شبكات
المج���اري متهالك���ة وطاقته���ا
االس���تيعابية اق���ل م���ن كميات
االمطار الساقطة  ..وما الى ذلك
من الكالم ال���ذي تجرفه االمطار
ساعتها ..
واقع الح���ال ان هطلت االمطار
وان جف���ت فضحيته���ا المواطن
حالن���ا مث���ل الدج���اج مذبوحين
في افراح ومآتم المس���ؤولين ،
الش���ك ان الكثير من المسؤولين
فرح���ون االن  ،فغ���رق بع���ض
الم���دن والحواضر والقرى يعني
لجان تعويضات ومخصصات لن
تصرف الى المتضررين من دون
( عم���والت ) و (اكراميات ) ..
حتى اننا بدأنا نشك بانهم يتعمدون
ع���دم صيان���ة ش���بكة المجاري
او اس���تكمال ما هو قيد االنشاء
ومتابعة التنفيذ

الجيد لهذه الغاية  ،فمصائب قوم
عند قوم فوائ���د  ..في كل العالم
المس���ؤولون يخطط���ون وفق���اً
للعل���م وهن���اك ش���عب للتخطيط
والدراس���ات تستكشف المستقبل
وتضع مش���اريعها وتنفذها على
اساس علمي وتقديرات ال تخطئ
وال تت���رك لالرتج���ال  ..فاليوم
التوقعات لالنواء الجوية تحسب
بدقة كبي���رة ال مجال فيها للخطأ
اال بنس���ب تكاد ال تذكر  ،اال في
بالدنا ال تستطيع امانة بغداد وال
محافظاتها ان تس���تند في عملها

«داعش» ،فقبل أن أجلس للمقابلة
في جريدة «اليوم» المحليةُ ،طرح
ٌ
س���ؤال ،كان ال بد من طرحه ،على
طاول���ة ناقصة األض�ل�اع« :ذقن
ً
تحوال
داعش���ي أم موضة؟» وكان

التربية في جميع أنحاء العالم على
الرجل ،بجعل البنات متفوقات على
األوالد في االمتحانات المدرس����ية،
وحت����ى لو كن متفوقات ً
فعال فالغلبة
تكون لنا ف����ي النهاية :فبعد الزواج
يك����ون في مقدور الزوج أن يضحك
على عقل زوجته أو أن يلحس عقلها
بالكالم المعسول ...ويحكى أن ً
رجال

الى ذلك ..
العام الماضي كلن���ا يتذكر كيف
ان عبع���وب برر توقف ش���بكة
تصريف المياه بصخرته الشهيرة
 ،واردف ذل���ك لع���دم انجاز خط
التصري���ف ( خ���ط الخنس���اء )
بتج���اوز بضعة بي���وت مازالوا
باقين ف���ي اماكن ولم تس���تطع
االمان���ة والحكومة ترحيلهم الى
مكان آخر بتخصيص قطع اراض
من عشرات االف قطع االراضي
التي وعد به���ا المتجاوزون ايام
االنتخاب���ات كي ال تت���رك بغداد

تغرق  ..وتحل المزايدة السياسية
بشأن ترحيلهم  ..اذا استمر العمل
بال تخطيط وايكاله لمن هو غير
مؤهل وعلى اساس المحاصصة
فان بغداد وغيرها ستغرق مرات
ومرات وسيعوض بعضهم بفتات
ً
كامال
 ،وحتى هذا ال يصل اليهم
بفعل البيروقراطية والفساد .
في زمن النظام السابق  ،لم يكن
المس���ؤول ينام في بيته اذا حدث
عشر ما يحدث كل شتاء  ،ويحمل
المس���ؤولية ويدخل السجن وما
الى ذلك من ش���ديد العقاب لهذا

واقل منه  ..فيما اليوم يسرقون
المليارات من مش���اريع فاش���لة
واخ���رى وهمية وثالث���ة تراوح
في مكانها منذ سنوات  ،ورابعة
ال تتطابق م���ع المواصفات وما
ال���ى ذلك مم���ا ينه���ب علناً من
دون حس���يب او رقي���ب  ،وفي
احس���ن االحوال ينتظرون منهم
ان يم�ل�أوا حقائبه���م ويغادروا
البلد كي يصدروا احكاماً غيابية
بحقهم  .نعم  ،في بعض المناطق
تجرى الصيانة ولكن اي صيانة
تترك االطيان واالوس���اخ بجانب

فتح���ات المجاري لك���ي تطمرها
مرة اخ���رى  ،وتتم بطرق بدائية
ومن دون فحوص���ات وتأكيدات
انجاز االعمال بصورة مرضية .
مثل ه���ذه النعمة م���ن االمطار
حولتها الحكومات والمسؤولون
الى نقمة على الفقراء والنازحين
واغرقتهم ف���ي وحولها والمياه
الثقيل���ة  ..لو كان المس���ؤولون
لديه���م غيرة عل���ى ه���ذا البلد
ألقيمت السدود والخزانات للمياه
لألفادة منها في شح الصيف ً
بدال
من الن���دب والخض���وع البتزاز
دول الج���وار  .عل���ى كل ح���ال
اغلب الم���دن غرقت  ،والبد من
تقدير علم���ي دقيق لحاجة البالد
الى شبكة تصريف للمياه بطاقة
استيعابية ضامنة لعدم حدوث مثل
هذه الكوارث  ،وليس لتقديرات
اعتباطية او اعتماداً على مواسم
جف���اف وقراءات ( فت���اح فال )
 ..وانما تنش���يط دائ���رة االنواء
الجوية واقام���ة الندوات العلمية
وكتابة البحوث والدراسات ..واذا
كان هن���اك بع���ض العجز فليس
من العيب ان نس���تعين بخبرات
االخرين ف���ي هذا المجال الى ان
تتكون لدين���ا الطاقات والكفاءات
الالزم���ة  .لقد ضيعت الحكومات
المتعاقبة ثروات البالد واهدرتها
على الحروب وجعلت منها مرتعاً
للفاس���دين واهملت تقديم ابسط
الخدمات وجعلتنا نتحس���ر على
سارق.

جعفر المظفر

مصعب وليد

مباشراً قد طرأ على أجواء الغرفة،
كانت اإلبتس���امة تعم وجهي آنذاك،
وش���ي ٌء من اإلرتب���اك زال لمجرد
ُ
تحولت
طرحه موض���وع الذق���ن؛
بال���كاد الى ش���خص آخ���ر بوجه
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يصفن����ي الكثي����ر م����ن الق����راء
بالش����جاعة ،ألنني أستطيع أن أقول
أشياء كثيرة عن النساء دون خوف
م����ن العواق����ب (أي زوجت����ي) ،بل
إن بعضهم يعتق����د أن زوجتي أمية
بس����بب تلك الش����جاعة المتوهمة،
وهناك من يس����ألني :هل أنت ً
فعال
متزوج؟ سؤال سخيف فكأنما هناك
زواج فعلي وزواج نظري!! نعم يا
جماع����ة :أنا متزوج ج����داً وأحترم
زوجت����ي ج����داً وأخاف منه����ا جداً،
ولهذا فإنن����ي أخفي عنها أي زاوية
فيها مس����اس بالمرأة أو الزوجات،
أو أنتقد فيها نظرتها لألمور وولعها
العجيب باقتناء الماليات واألحذية،
ومن حس����ن حظي أنه����ا ال تتعاطى
فيس����بوك ،وب����دوري ال أحضر الى
البيت الصحف التي تنش����ر مقاالتي
ونجاحي ف����ي الضحك على زوجتي
دليل عل����ى أن الرجل أكثر ذكاء من
المرأة ،على الرغم من تآمر وزارات

ماجد زيدان

من أجل أن ال نفشل
أمام األغراب

شواغر وال وظائف!
«دقت س���اعة العمل!» ،هذه أول
مرة أقتبس «القذافي» في ُعمري
ُ
ولس���ت أبالي ،بصفة
المتناق���ص،
وجودية ،إن فس���رتها على هواي.
وش���واغر تمأل حق���ول العمل ،وال
عمل بالتحديد يساوي فرصة عمل
صرع تمحور
بارزة ،وأنا أشكو من
ٍ
َ
صوت
ف���ي وظيفة ج���ادة تقين���ي
أمي من على س���ريرها الذي يُمثل
محور ال���دوران لبيتن���ا المُكعبّي؛
«إنهض وتوكل على اهلل وال تيأس
في البح���ث عن العمل» ،وكس���ل
اإلس���تيقاظ ف���ي صب���اح مُفترض
متكرر تتج���اوز س���اعته الواحدة
والنص���ف بع���د الظه���ر ،حيث ال
ُ
صوت «فيروز» في
هواء ندياً وال
ً
سيارات «العمومي» يبرهن للعامة
أن الصب���اح لم يكتم���ل ولم ينتهي
بعد«.ش���واغر» ،وال غرفة عمل،
بصورة عامة ،خالية من التصرّف؛
«ش���واغر» ،وإزديداد نس���بي في
لوظائف مختلفة
مُعدل المُتقدمي���ن
ٍ
في ش���تى المج���االت ،وإن أصابت
الوظيفة أح���داً فليس حكراً بالتأكيد
أن أك���ون أنا« .ش���واغر» بتردد
وبال تردد وب�ل�ا رأي أو رأي آخر.
«ش���واغر» ولس���وء حظي أنني
أهملت ذقناً يُش���به بالضرورة لحى
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زار صديقاً له عج����وزاً والحظ أنه
ينادي زوجت����ه على الدوام بعبارات
مثل :يا حبيبتي ..نعم يا عيوني (لو
قلت لزوجت����ي :يا عيوني ،لخلعتني
ألن عيوني حاجة تكس����ف) ..تعالي
يا عمري ..كم س����كر في الشاي يا
كتكوتي (م����اذا يعجب المرأة في أن
يناديه����ا ش����خص بالكتكوتة؟ وهل

ُ
ففضل���ت ،بالضرورة ،أن
ُج َّه���م.
مَ
أكون مرحاً في إجابتي« :داعشي،
بت���ردد وبال ت���ردد!» فجائني الرد
الس���ريع عل���ى صيغ���ة «إيميل»
ساخن« :نعتذر عن قبولك ،ال يوجد

لدينا وظائف!» ،رغم إعالنهم عن
وجود ش���واغر قبل أي���ام؛ فأدركت
حينها فحوى الرسالة الغامضة.
حاول���ت أن أوق���ظ ال���ذي قابلني
للوظيفة الموعودة ،وأسعى به الى
مصدر فلس���فتي ،فقد يُعزى كل ما
حدث لي للفلس���فة الوجودية التي
ُ
فإعتبرت
غلبني إليها «س���ارتر»؛
نفس���ي لوهلة «كومة من الكائنين
المنزعجين ،المرتبكين بأنفس���نا،
ولم أملك أي س���بب ألكون هنا ،ال
أنا وال اآلخ���رون »...وكنت أحس
بأنني كائن مضطرب يحس نفس���ه
زائداً على اللزوم بالنسبة لآلخرين!
ُقابل لها ً
باال ،كنت على
فلم يلقي الم ِ
يقين بأنه س���يغير وجهة نظره لو
عرف م���ا أرمي إلي���ه؛ اللحية؟ يا
َجل ،تخل���ص من الصور النمطية
رُ
ف���ي عقلك ...ه���ذه الصلة الوحيدة
التي أستطيع أن أقيمها بين لحيتي
وفلسفة الحياة...
هل تكون اللحية بحد ذاتها فلس���فة
للحي���اة؟ ليس���ت كذل���ك ،ولكنني
إعتبرته���ا لوهل���ة كذل���ك؛ ال تهتم
لش���يء وال بش���يء؛ ال بذقنك وال
أمر ق���د يعتبره الناس طبيعياً،
بأي ٍ
ب���ل كن���ت أود أن أكون ش���خصاً
خارق���اً للطبيعة الت���ي ي ّدعون بها.

جعفر عباس
كاتب عربي من السودان
تقبل أن يناديها ذلك الشخص الحقاً
بـ «ي����ا دجاجة» على أس����اس أن
تلك س����نة الحياة والبد للكتكوتة أن
تكبر؟) .المهم أن الضيف اس����تغل
خ����روج الكتكوتة إلحضار الش����اي
وقال لصاحب المنزل :ما ش����اء اهلل
أنت تح����ب زوجت����ك وتدللها على
الرغ����م من أنكم����ا متزوجان ألكثر
من  50سنة!! هنا قال له العجوز:
حقيقة األمر هي أنني نسيت اسمها
من����ذ عش����ر س����نوات وال أريد لها
تكتشف ذلك ولهذا أس����تخدم الفاظ
الدلع والتدليل!ويع����رف الكثير من
الرجال أن النساء لسن غبيات ،بل
يتغابين ويجعلننا نح����س بالتفوق،
وبالتال����ي فه����ن اللوات����ي يضحكن
علينا ،ولك����ن الغربيين يعتقدون أن
الشقراوات غبيات بالوراثة (وعندنا
تجد س����وداء كأبي الجعافر وتكسب
شعرها اللون األشقر) وهكذا عقدت
الش����قراوات إجتماعاً حضرته 80

ألف ش����قراء ليؤك����دن أنهن ذكيات
ون����ادت زعيمتهن واح����دة أوقفتها
أم����ام المايكروفون وس����ألتها :كم
تساوي  30زائد 30؟ فقالت،19 :
فش����عرت الزعيمة بالح����رج ولكن
آالف األص����وات ارتفع����ت تطال����ب
بمنحها فرصة أخرى وهكذا سألتها:
ك����م تس����اوي 15 + 15؟ فأجابت:
 90وكادت الزعيمة أن تس����قط من
فرط الخج����ل ولكن األصوات تعالت
مج����دداً :أعطوها فرص����ة أخرى،
فس����ألتها الزعيم����ة :كم تس����اوي
2+2؟ فقال����ت  ،4هنا انفجرت 80
ألف حنج����رة بالص����راخ :أعطوها
فرصة أخ����رى! (الغريب في األمر
أنني لس����ت أشقر ومع هذا فإلمامي
بالحساب ضعيف)

اللباس الرس���مي؟ ال ألبس لباس���اً
رسمياً ،وكيف ال يكون ذلك طبيعياً
بالنس���بة لهم! أليس���ت هذه الفكرة
بالذات مستوردة من الخارج ،كذلك
أمر اللحية ،لك���ن لنفترض أنها لم
تك���ن ولنفت���رض أن كل العاملين
يلبسون ثياباً رس���مية كي يتمكنوا
من ممارسة عملهم ...األمر أصبح
فوق طاقت���ي ،فلو كان «ماركس»
ُهنا لخرج بمصطلح جديد يُس���مى
«عبودية اللباس الرسمي»!
«ش���واغر» لفلس���فتي ،وال
«وظائف» لها في العالم الواقعي؛
«ش���واغر» وغرفة المس���ؤولين
بصور فلسفية برمجها عقلي
مكتظة
ٍ
بش���كل ال إدراكي؛ منفظة س���جائر
ٍ
خالية إال من بقايا سجائري ،صورة
لمس���ؤول مات قبل قرنين،
فارغة
ٍ
ه���و و»ديكتاتوريت���ه» ،فنج���ان
قهوة فارغ وفاتر ألس���باب متعلقة
بـ»البيروقراطيين»؛ أهمها «طيلة
البال» ،صورتي الغير واضحة على
مرآة الحائط داخل المكتب وتعكس
بالض���رورة ش���خصية «أنط���ون
روكنتان» ف���ي مالمح وجهي التي
ُتشير بالضرورة الى «الغثيان»...
المكتب مكتظ بكل ذلك؛ ش���واغر،
ووظائف لم توجد بعد!

أتذكر أح���د األصدقاء الذين هاجروا
إل���ى جيكوس���لفاكيا في الس���تينات
من القرن الماض���ي .حينما إلتقيته
منتصف الس���بعين في مدينة براغ
سمعت أهل الدار التي يسكن إحدى
غرفها وهم يتكلمون معه العربية.
حين أبديت ل���ه إعجابي بـ (وطنيته
الدافقة) ق���ال :ال وطنية وال بطيخ,
المشكلة إنني ال أستطيع تعلم اللغة
الجيكي���ة ففضلت تعليمه���م العربية
لكي أتفاهم معهم.
الس���يدة أم (فالن) إم���رأة عراقية
تعيش بالقرب من العاصمة األمريكية
واش���نطن ,كل ما تفعله في حياتها
هنا ,مثلها مثل الكثير من س���يداتنا
الفاض�ل�ات ,ممارس���ة نف���س نوع
النش���اطات اإلجتماعية الدينية التي
كانت تمارسها قبل أن تترك العراق,
يعني قراءة عزاء إستش���هاد اإلمام
الحس���ين واللطم والبكاء بعاشوراء
وبغير عاشوراء تمش���يا مع شعار
(كل أرض هي كربالء وكل يوم هو
عاشوراء).
طبيعي هذه الس���يدة ال تمارس تلك
الشعائر من باب لعل وعسى حصولها
عل���ى أجر قراءاته���ا البكائية مثلما
حصل علي���ه البريطان���ي الجعفري
فتصير رئيس���ة لوزراء العراق ,أو
مثل الكن���دي خضير الخزاعي الذي
اصب���ح نائبا لرئي���س الجمهورية,
ثم رئيس���ا حينما غ���اب الكاكا جالل
عن الرئاس���ة بسبب المرض ,لكنها

تفعل ذلك عل���ى طريقة صديقي في
جيكوس���لفاكيا ال���ذي عجزعن تعلم
اللغ���ة الجيكي���ة فإنص���رف لتعليم
المحيطين به لغته العربية.
آخر م���ا قامت به هذه الس���يدة من
نش���اطات غي���ر المدفوع���ة الثمن
محاولتها جمع مائة ألف توقيع من
أجل الحصول على تش���ريع قانوني
يقضي بإعتبار يوم العاشر من شهر
عاشوراء عطلة رسمية في أمريكا
(على األقل بالنس���بة للمسلمين في
طبعتهم الشيعية)).
مشكلة سيدتنا الفاضلة أنها جمعت
تسعة آالف توقيع حتى هذه اللحظة
(أو أن هذا ما إدعته على صفحتها
في الفيس���بوك) لذلك فهي تستنجد
بضمائركم من أجل أن تكملوا العدد
المطل���وب ,ولك���ي ال تلجأ مضطرة
إلى طلب مس���اعدة م���ن األمريكان
المسيحيين الكفار.
يا جماعة س���اعدوها حتى ال نفشل
مع اإلغراب ..ترى عيب واهلل.
ثم أن ه���ذه بالتأكيد فرصة تاريخية
نادرة للس���نة العراقيين في أمريكا
لمساندة أخوتهم الشيعة األمريكيين
لكي يؤكدوا عل���ى الوحدة الوطنية
العراقي���ة ويجهض���وا المؤام���رة
األمريكي���ة الصهيونية الماس���ونية
الش���وفينية العنصرية الس���وداوية
ضدهم وينتص���روا لنظام المكونات
والفسيفساء العراقي.
واهلل ال يضيع أجر الموقعين.

