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عيد المسؤولين
حميد الموسوي

ف����ي خمس����ينات وس����تينات وحتى
س����بعينات القرن الماض����ي -وعلى
ح����د مخزون ذاكرتن����ا طفولة وصبا
وش����بابا -كان لالعي����اد طعم ونكهة
وقدسية ،يتساوى في هذه المشاعر
الصغ����ار والكبار الرجال والنس����اء
يحتفل بها الفق����راء واالغنياء وان
اختلفت الزين����ة والبهارج وتفاوتت
االمكنة والموائ����د ،يحييها ويبتهج
به����ا المس����لمون والمس����يحيون
والصابئ����ة وااليزيديون مع اختالف
االزمن����ة والمناس����بات والش����عائر
والطقوس.الجميع يس����تعدون للعيد
قبل اي����ام ،ميزانية العي����د خاصة..
الفقراء يقترضون ليلبسوا اطفالهم
الجدي����د من المالبس وليضعوا تحت
وس����ائدهم او قرب اس���� ّرتهم هدايا
باب����ا نوئي����ل ،يحذفون ج����زءا من
المصروف اليومي للمنزل كي تعجن
ربت البي����ت «كليجة» العيد بيديها،
مراسيم تنظيف البيت خاصة ومكثفة
ومركزة.ج����دول زي����ارات االه����ل
واالق����ارب والجي����ران واالصدقاء
وشحت
مزدحم وان بعدت المسافات
ّ
وس����ائط النقل ،يفرغ الكبار ما تبقى
ف����ي جيوبه����م ليقدم����وه «عيدية»
لالطفال ..اوالده����م واوالد اقربائهم
وجيرانه����م اتماما لفرح����ة العيد في
وس����ائل الله����و البريئ����ة ..وجاءت
فترة الثمانينات لتنصب في كل بيت
مأتما مفجعا ،ولتسدل على كل جدار
الفتة س����وداء تنعي شهيدا ،وتشق
في كل قل����ب جرحا ،وتغرس في كل
صدر س����كينا ،وتفتح ف����ي كل عين
ينبوعا ،وتحفر في كل ذاكرة اس����ما
ورس����ما ألعزة واحبّة وفلذات اكباد
حرموا فرحة العيد ونشوته فتحولت
فجيعتهم الى حرمان دائم شمل االباء
واالمه����ات  ،واالخ����وة واالخ����وات
 ،والبني����ن والبن����ات  ،والزوج����ات
والخطيب����ات والحبيب����ات .اتصل����ت
تداعياتها وفجائعها الكارثية بحقبة
التس����عينات وختام القرن العشرين.
وقبل اندمال الجراح التي استعصت
على الشفاء ،ومع استبشار الثكالى
بنهاية فص����ول الماس����اة ،وهطول
رذاذ يغس����ل االحزان ،وبصيص امل
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يكفكف الدموع ،وكأن العراقيين على
موعد مع االحزان ،وكأن االش����قاء
يستكثرون عليهم االمن واالستقرار
واالم����ان ،اذ قب����ل ان يتذق����وا ثمار
الحرية ويتحسس����وا نسائمها فتحت
عليه����م بواب����ات الجحي����م وفوهات
البراكين ولكل اسبابه ..ولكل ثأره..
ولكل هدفه .اسدل الستار على فصول
مأس����اة الحروب العبثي����ة والمقابر
الجماعي����ة الس����رية ،لينفتح الزمن
على فص����ول جديدة م����ن تراجيديا
الحزن العراقي السرمدي ،ادواتها:
مفخخات وعبوات ،وصورها مقابر
جماعية معلنة ،والفتاتها وفلكساتها
تنعي االسماء بالجملة ،فصول تلت
فص����ول ،اضاف لها مس����وخ القرن
الجديد مشاهد ومش����اهد ...تهجير،
تشريد ،خطف ،اقتحام بيوت العبادة
واق����دس المقدس����ات والخوض في
دماء مصليها حتى الركب وباساليب
ل����م تخط����ر عل����ى ب����ال البراب����رة
والوح����وش .وهك����ذا  ..تحول����ت
اي����ام العراقيين ال����ى صوائح تتبعها
نوائح ،لينس����حب االس����ى وتنعكس
الص����ورة على االعياد ،فتحولت هي
االخرى الى طق����وس تفيض لوعة،
وجدول زيارات يطل على المقابر..
«كليج����ة توزع عل����ى ارواح
االحب����ة الغياب».م����ا كان لي
ان اطل عل����ى عيد الفطر بهذه
االطاللة المنابرية ،واس����تقبله
به����ذه المعزوف����ة الجنائزية،
ولكن ما حيلتي ودماء االحبة
مازالت تضمخ خارطة العراق
حتى ص����ارت ارجوانية اللون
والطعم والرائحة ...ما حيلتي
ودم����اء الش����باب الحلوي����ن
مازالت تس����قي جبهات القتال
،وتزين مقاهي ومطاعم بغداد
الحبيب����ة وارواحه����م تترقب
الم����ارة والج��ل�اس تس����الهم
عن هالل العيد؟!.عيد س����عيد
للبرلمانيي����ن والمس����ؤولين
الذين تركوا شعبهم بفواجعه
وراحوا يقضون العيد جذلين
مع عوائلهم المترفة في بلدان
اوربا.

هموم العراقيين ..اصبحت اليوم
اش����كال والوان ..اينم����ا تلتفت
تصط����دم بمش����كلة او بمصيبة
...تبدأ ف����ي البيت ومهزلة جيل
الموبايالت الذي ي����زداد غباءا
وال مب����االة واس����تحمارا...ام
تسمع ش����كاوي الناس وقصص
معاناته����م فت����زداد هما على هم
..وان م����رض احد افراد العائلة
فتلك ام المصائب ..وان خرجت
للش����ارع ..فتش����اهد ص����ورا ال
تتمناها ألعدائك ...اما اذا نزلت
للسوق لتتسوق فتلك هي اللعنة
الحقيقي����ة والمعان����اة الجيبي����ة
والحسابات المعقدة ..
نحن الش����ياب والمسنين نعيش
ازمة اسميها معاناة الزمن االغبر
..فقد عشنا زمن الدينار العراقي
عندما كان يغرد المقام وبصوت
قوي يتباهى بين دنانير المنطقة
كالدين����ار األردن����ي والكويت����ي
ويشاطر الباوند اإلنكليزي هيبته
...ويتعالى على الدوالر بمكانته
..حتى الفل����س المعدني األصفر
كانت له قيمته ..كنا نش����ري به
كركري ..الي����وم تتعامل بأالف
الدناني����ر وبحزم م����ن األوراق
...وتحتق����ر قيمته����ا وكميته����ا
عندم����ا تتعامل معه����ا او عندما
تقبض راتبك او عندما تش����تري
لحم او خضروات ...الناس تحلم
بق����وة دينارها ونح����ن أصبحنا
نحلم بدينار يمآل العين ويس����ر
االنفس ول����ه هيبة وبال أصفار.
ولكن لألسف كل دنانير المنطقة
أصبحت تس����تهزا وتضحك على
الدين����ار العراقي...ألن����ه اصبح

أرخص من ال����ورق الذي يطبع
علي����ة وبفض����ل هم����ة الغيارى
م����ن الحرامية والفاس����دين من
العراقيين واذناب االمريكان.
اليوم احزنني خروجي للس����وق
للتسوق ..أذ انتبهت لمجموعة
من المالحظات ..اوال كل الخضر
والفاكه����ة مس����توردة ..وان
صدق ظني فمعظمها إس����رائيلي
ومستورد عن طريق األردن او
إيراني او ترك����ي ...اما االلبان
واالجبان فس����عودية او إيرانية
...والس����عر خيال����ي ...الش����ي
سعره الف دينار ..الشيء الثاني
...االف البقالين ينتشرون على

األرصفة وهم يفرخون اكثر من
تفري����خ البزازي����ن وان دل هذا
على ش����يء فيدل عل����ى البطالة
والعطال����ة وكما يق����ال ( الناس
تريد تعيش فتش����تغل لو بقال لو
سائق تكسي )والحظت اسلوب
التعامل بين الناس يمكن وصفه
بافتقاده الى لغة ( االغاتي وتاج
راس����ي القديمة) وح����ل محلها
 ..ج����واب البائع الخش����ن (هذا
الموجود وهذا س����عرنا )وحتى
ان البائع ال يتعب نفسه ليجاوبك
...وبما معن����اه ( عجبك عجبك
وان ما عجبك روح على غيري
والغريب كلهم ( واحد تافل بحلك

استغربت ألنطباعات صديقي
االجنب���ي ,ع���ن موهبتن���ا
االبداعية كعراقيين على تحويل
المأساة الى مناسبة للفرح حد
استمتاعنا بها .واستشهد بما

ش���اهده من فيديوه���ات على
االنترني���ت و احتفائنا المرح
باالمطار الغزيرة التي هطلت
عل���ى البالد ,رغم ما ش���كلته
من ك���وارث .فقد اش���ار بأننا
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يحكى أن في أحدى المدارس ,كان
هناك مدرس مميز في أسلوبه في
التعامل مع طلب���ة ,فهذا المدرس
كان يعطي لكل طال���ب يجب على
س���ؤال قطع���ة حل���وى ,وفي أحد
ال���دروس س���أل المدرس س���ؤال
صعب ف���ي مادة الفيزي���اء ,وكان
لديه طال���ب ضعيف ,صاحب عين
كريمة(عوره) ,تعجب المدرس من
حماس طالبه هذا في األجابة على
السؤال ,فس���أله المدارس وأجاب
الجواب المطل���وب ,فأخرج قطعة
الحل���وى وأعطاها له ,قام صاحبنا
بفت���ح قطعة الحل���وى من غالفها
ووضعها بفم زميله الذي بجواره,
ألن���ه تناوله���ا م���ن جه���ة عينه
الكريمة.لكل أنسان في هذه الحياة,
أس���لوب ونمط في كيفي���ة التعامل
مع المحي���ط الخاص به,فهناك من

يستعمل أسلوب لغلظة والشدة,مع
البيئ���ة الت���ي يعيش فيه���ا وهذا
األسلوب الينفع بل مصيره الفشل
دائماً ,وهناك من يس���تخدم طريقة
الترغي���ب والترهي���ب ,ف���ي أدرة
محيط���ه او عائلة ,وهواس���لوب

وس���طي يعط���ي نتائ���ج أيجابية,
البأس بها.الحكومة الحالية حظيت
بدعم دولي وشعبي كبير ,وحصلت
على تفويض من المرجعية الدينية
ودع���م جمي���ع الكتل السياس���ية,
ل���م تحظى به أي حكومة س���ابقة,

انني صعق����ت وحزنت على حال
العراق والعراقيين المأس����اوية
والى اية مهزلة وصل االقتصاد
العراقي ...بدال من قيام حكومة
المحاصص����ة الطائفية وادعياء
الدين الحرامي����ة بحماية الدينار
العراق����ي ورفع االصف����ار التي
ضحك����وا بها علين����ا ...اذا بهم
يزي����دون االصف����ار ...وان دل
هذا على ش����يء ..في����دل على
ان أمري����كا وبريطانيا واذنابهم
والجي����ران الس����يئين الزال����وا
مصري����ن ومع س����بق اإلصرار
عل����ى تدمير الع����راق اقتصاديا
وقتل شعبه جوعا ..

انا اعلم ان هذا الكالم معروف لكل
العراقيين والسيما فقراء المزابل
والعش����وائيات والمظلومين في
مخيم����ات الالجئي����ن والعاطلين
والمهمش����ين واالرامل وااليتام
..وأنا متأكد ان����ه ال توجد فائدة
من تك����رار الحدي����ث ...ولكنني
سأنفجر ان لم افضفض ..
ويروادني سؤال قد يكون (فطيرا
على وص����ف العراقيي����ن) ..ما
دام الع����راق اصبح بعد االحتالل
والية أمريكية وما دام العراقيين
امريكان وان لم يتجنسوا ...وما
دام النف����ط بفض����ل تراخي����ص
ش����ركات النفط الشهرس����تانية
اصب����ح ملك أمري����كا ..فلماذا ال
تكون رواتبنا وبيعنا وش����راءنا
بالدوالر األمريكي؟؟ ..ونخلص
من س����الفة االصف����ار ونتباهى
بعملتنا الوطنية الجديدة والقوية
والمحترم����ة في كل العالم الغني
والفقير .؟؟ ونتش����رف بالتعرف
على قيم����ة الس����نت األمريكي
...وبنفس الوق����ت راح يتعرف
الفقير العراقي ويكتش����ف قيمة
الماليي����ن من ال����دوالرات التي
يبيعها البن����ك المركزي العراقي
(بال وجع قلب ) ويوميا ويحولها
الحرامية بالخوف وال خجل الى
الخ����ارج ...بربكم مو احس����ن
والي����ق ...؟؟على األق����ل نوفر
فلوس الطبع والورق والعموالت
من طبع االف االطنان من عملتنا
الورقية ...والرج����اء من كلمن
يؤيد اقتراحي ...خلي يرفع ايده
..اللهم احفظ العراق وأهله أينما
حلوا او ارتحلوا .

حرب الطائرات
هادي جلو مرعي

دعونا نستمتع بحياتنا الفاشلة !

كنا نب���دو فرحين به���ا ,حتى
اطفال الم���دارس الذين كانوا
يخوض���ون بالمي���اه لم يظهر
عليهم التأفف الكبير .هل نحن
نفرح بمصائبنا حقاً؟

االخر ) كما يقول العراقيين ..
المه����م ترض����ه م����ا ترض����ه
...تص����رف مبلغ محت����رم يقدر
بعش����رات االالف م����ن الدنانير
وانت الممن����ون ( خو ما تموت
جهالك من الجوع ) وانت تردد
وي نفسك ( اهلل ينتقم من كل من
صار السبب )
والي����وم وانا اتصف����ح صفحات
الفيس بوك واذا ب����ي اقرأ خبر
اص����دار البنك المرك����زي ورقة
نقدي����ة بقيم����ة  50أل����ف دينار
فرددت مع نفسي( جانت عايزة
والتمت ) على ق����ول العراقيين
..واقس����م لك����م باغل����ظ االيمان

نوري جاسم المياحي
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اع���دت مش���اهدة الفيديوهات
الت���ي وصلتني عل���ى الفيس
بووك ,وهي كانت ً
فعال تحمل
ش���يئاً من جذل عراقي مكتوم
ضمني به���ا ...من اين جاءنا

احسان جواد كاظم
ه���ذا العناد الفكه المش���اكس
لنوائب الزمان والمناخ ؟!
ألي���س هذا التف���اؤل نابع من
عطش���نا المزمن للم���اء في
ظل قيضنا الطوي���ل وانقطاع
الماء عن صنابي���ر بيوتنا او
هو ذلك التأثير السايكولوجي
السحري الباعث للهدوء الذي
يضفي���ه الماء عل���ى النفس
البش���رية ,او ربما هي الوفرة
العارمة مقابل الجدب المطبق
في مج���االت حياتن���ا الضيقة
ومظاهرها الجنائزية اليومية,
من حي���اة اجتماعي���ة مغلقة
وضنك فك���ري وحصار قيمي
ظالمي .ام هي س���يولة المياه
السلس���ة التي تناقض تصلب
المتحجر من منظومتنا الفكرية
التاريخاني���ة...او هو ربما ما
وفرت���ه العاصفة المطرية من
مبرر جدي���د النتق���اد اجهزة
الدول���ة الفاش���لة والتعريض
بالش���خصيات الحاكم���ة التي
سامتنا العذاب ,بكل ما يمنحه

رحمن علي الفياض
ولكن بش���رطها وشروطها ,وهي
مكافحة الفساد وألصالح ومحاكمة
المفس���دين ,وتطهير مؤوسسات
الدول���ة م���ن مافي���ات الجريم���ة
والفس���اد,ومحاربة األره���اب.أن
التفويض الشعبي ,ودعم المرجعية
لدول���ة الرئي���س ,كان نمطا جديد
في التعامل م���ع الحكومة الحالية,
حيث أس���تخدم أس���لوب الترغيب
والدع���م المطلق له ,ألج���ل أنقاذ
البلد من حالة الفوضى األقتصادية
واألمنية التي يعيشها ,والتخفيف
عن كاه���ل المواطن ,نحن نعلم ان
الرجل ال يتحمل مس���ؤلية ماجرى
على البالد في حكم سلفه السابق,
من فس���اد مالي وأداري ,وأنهيارا
للمنظومة األمنية ,وس���قوط ثلثي
أراضي البلد بي���د األرهاب ,ولكن
الفرصة التي أعطي���ت له اليمكن

أن تتكرر.قد خي���ل لنا أن الرئيس
قد أصيب بحالة من الغرور ,جعلت
من���ه يتخيل في يوم م���ا ,أنه قادر
عل���ى أدارة البالد بمفرده وبمعزل
عن شركائه الحقيقين ,الذين طالما
دعموه ,وأوصوله الى سدة الحكم,
الرج���ل دائماً ما يخط���ئ الهدف,
ويرمي الكرة بجوار القائم ,ويضع
قطع���ة الحل���وى في ف���م زميله,
حيث الزال يعتم���د على مجموعة
م���ن المستش���ارين الفاش���لين,
المتحزبين ,والغي���ر قادرين على
تصحيح المس���ار ,وارش���اده الى
م���كان الهدف ,والمش���ورة عليه
أن صاح���ب العي���ن الكريمة علية
دائما ,أن يستش���ير صاحب النظر
الق���وي والثاقب,وأنه ال يوجد في
كل مرة مدرس يوزع الحلوى على
التالميذ.

االفضاء عن مكنونات لواعجنا
ومواجعنا من تفريغ شحناتنا
الس���لبية و من راحة نفس���ية
وس���كينة داخلي���ة .او هو ما
تبعثه روح التضامن الجماعي
ازاء الكارث���ة ,من ثقة مريحة
بالذات.
هل ه���ذا ليس واقعاً ,ألس���نا
نحن م���ن نبتهج بمناس���باتنا
المأتمية ح���د التقديس؟ أليس
الشجن والتوجع الغنائي اكثر
ما يطربنا؟
لك���ن التجزع���وا ,هن���اك ما
يضي���ف ال���ى فرحن���ا افراحاً
مقرون���ة بطـ���گ اصبعتي���ن
ورقص الچـوبي ,هي البشرى
الجديدة الت���ي وصلتني تواً «
تازة» .اس���ارع الى مشاركة
اهلي العراقيي���ن اياها « :ان
االغتس���ال بالمطر شفاء من
السحر والمس والعين».
العود ,ان ش���اء اهلل ,في عين
كل حس���ود لليال���ي أفراحن���ا
الكئيبة !.

دول أوربي���ة ع���دة أعلنت وقف
رحالت شركات الطيران الى شرم
الشيخ بعد أيام على حادثة سقوط،
أو إس���قاط الطائرة الروسية فوق
شبه جزيرة سيناء بعد دقائق من
الطيران من تلك الجزيرة السياحية
الساحرة التي تعتمدها مصر كمورد
س���ياحي وصورة مش���رقة لتلك
البالد ،واخذت ش���ركات الطيران
األوربية تس���رع م���ن وتيرة نقل
السياح الذين إكتظ بهم مطار شرم
الشيخ ،وعزز ذلك اإلشارات التي
وردت من واش���نطن عن إمكانية
أن تكون قنبلة دس���ت في الطائرة
وفجرة في الج���و .التطور المهم
ه���و اإلتفاق بي���ن القاهرة ولندن
خالل زيارة السيسي األخيرة الى
المملكة المتح���دة على إجراءات
إضافي���ة لضمان األم���ن وحماية
أفواج السياح وإتخاذ تدابير أمنية
مشددة لحماية الطائرات.
روسيا التي أرسلت مقاتالتها الى
س���وريا ،وأنش���أت قواعد جوية
وبحرية في طرط���وس والالذقية
بعث���ت بعديد أنظمة الدفاع الجوي
لحماية قواعدها هناك ،لكن المهم
في األمر هو خش���ية موسكو من
مح���اوالت لخطف طائرات مدنية،
وإس���تهداف قواعدها الجوية من
خالله���ا مادفعه���ا ربم���ا للتفكير
بض���رب تل���ك الطائ���رات ،وعدم
السماح لإلرهابيين بإستخدامها.
نحن في مرحلة حرجة من الصراع
العالمي في أكثر من موضع يعززه

الضع���ف اإلقتص���ادي ،وظهور
المنظم���ات الديني���ة المتطرف���ة،
وإنع���دام الثق���ة بي���ن األط���راف
الدولية ،وتزاحمه���ا الكبير على
المصال���ح ووجود خالفات عميقة
ف���ي المنطقة والح���روب األهلية
المس���تعرة وهو أمر قد يؤدي الى
زيادة نسبة المخاطر التي تستهدف
الطيران المدني وإمكانية إستخدام
تل���ك الطائ���رات لض���رب أهداف
محتملة ف���ي أمكن���ة مختلفة من
العالم ،وماتزال حوادث الطائرات
تثي���ر الرعب خاصة م���ع فقدان
أث���ر عدي���د منها كم���ا حصل مع
الطائرة الماليزية وإس���قاط طائرة
مدنية فوق اوكرانيا وماسبق من
سقوط لطائرة قادمة من الواليات
المتحدة الى مص���ر وقيل حينها،
إن عدي���د الش���خصيات المصرية
المهمة كانوا عل���ى متنها ،بينما
اليغي���ب ع���ن الذه���ن ماحص���ل
لعدي���د الطائرات الت���ي أختطفت
خ�ل�ال ثمانيني���ات وس���بعينيات
القرن الماض���ي ،وحادثة لوكربي
الش���هيرة ،وإس���تهداف أب���راج
نيوي���ورك .الح���رب العالمي���ة
الخاص���ة بالطائ���رات المدنية قد
تعود ال���ى الواجهة وهو مايتطب
إجراءات حماية مشددة ،والتركيز
في ضمان السالمة ،وعقد المزيد
من اإلتفاقيات تشترك فيها جميع
دول العالم إلبعاد الطيران المدني
عن س���احات الحروب والمصالح
فالعالم كله في الجو.

