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العدد 2072 :

ثرثرة في البحث والبحث
العلمي  ...من دبش !!
الثرثرة االولى
قد تجلس احيانا مع اصحابك
في مقهى الرصي���ف الثقافي
وهؤالء نوع او قل خليط ثقافي
متباين االراء والمشارب في
السياس���ة والفك���ر وفي الفن
واالدب والثقافة عموما ففينا
من يجيد البحث العلمي أي نعم
البحث العلمي للكشر في عالم
الذر ي���وم كان أبونا آدم ثمال
س���كرانا يترنح بعس���يلة امنا
حواء وربما بش���هد تفاحتها
التي اخرجته من الجنة فاغتنم

الرب الفرصة ليخرج ذريته ـ
ذرية آدم ـ من ظهره ليشهدهم
على انفس���هم الست انا ربكم
..س���أل ال���رب ؟؟ فصرخن���ا
جميعا كتالم���ذة الصف االول
ابتدائي في مدارس���نا العتيدة
وبصوت واحد بال ..أو أي نعم
ي���ا رب!! أو هكذا قيل لنا اننا
حظرنا في عالم الذر وشهدنا
على انفسنا ومهرت شهادتنا
تلك بابهامنا االيس���ر كشهادة
وبيع���ة واكتملت الحجة علينا
جميعا ان���ا وانتم ونحن الذين

عبد الحسين طاهر

لم نول���د بعد !! ...يا س�ل�ام
عفوا  ...نس���يت ان اقول لكم
بما فينا م���ن ذراري يأجوج
ومأج���وج !! ولك ان تتصور
عزيزي تلك االع���داد الفلكية
الهائل���ة م���ن ال���ذراري فاذا
كنت باحثا مثل جنابي س���تجد
صعوب���ة في تقبل وهضم تلك
(الثرثرات ) وال اقول الترهات
االسطورية !!اما اذا كنت ممن
يجيد اللعب على الحبال فانك
س���تجد بالقرب وفي متناول
الي���د الكثير م���ن الزوايا مما

يساعدك على رد كيلي بكيلين
وحت���ى ال اتهم بع���دم القدرة
على البالغة ساقول لالساتذة
الذي يشتغلون بمضغ الكلمات
الخافتة طول جلوس���هم وقد
يضحك���ون ف���ي س���رهم من
ركاكة بالغتي اق���ول هونوا
عليك���م ايها الس���ادة فالصاع
صاعي���ن اعرفه���ا وليس���ت
ببعي���دة عن متناول���ي ولكن
الكيل بكيلين ارها معادلة لها
ايض���ا وبالتس���اوي وبالعدل
تماما....

ما اريد
الم خبز يابس
عوده الكعبي

منذ أن س���قط رأسي على ارض
الرافدي���ن (بس باالس���م طبعا)
في حض���ن الحبوبه س���عديه ام
خنه حيث كانت تعمل قابلة غير
مأذونه انذاك وانا اس���مع اهلي
واقربائ���ي وجيران���ي يتداولون
عبارتهم المش���هورة التي تدا (

بيان انتخابي
االخبار القادمة من بغداد تش����ير الى
ان البرنامج السياسي للمالكي سيكون
مختلفاً هذه المرة وسيتس����م بالواقعية
بعي����دا عن السفس����طائية التي بصمت
ش����عارات دولة القان����ون طيلة الفترة
الس����ابقة والتي لم تس����تطع الخروج
منها بس����بب تصريحات عرابها االول
الجعفري وطروحاته الفلسفية..وحسب
المصدر فان مستشارو المالكي نصحوه
باالبتعاد عن الخطاب الرسمي والتكلم
باللهجة العراقية الجلفية ليكون اقرب
الى قلب الناخ����ب العراقي الذي تعود
خالل فترة الثماني سنوات المنصرمة
على لغة الشحاطات والقنادر والعبوات
والالصقة والالطعة والماحقة الساحقة,
كما نصح����وه بالخروج م����ن المنطقة
الخض����راء والتوج����ه ال����ى الصحراء
وتفق����د احوال مواطني����ه وفتح ابواب
الكاونترات والمجرات حصرا واالبتعاد
عن الثالجة والفريزر كما اعتاد القائد
الض����رورة فعله من قبله وحتى ال يقع
في اشكال عدم وجود الكهرباء وتحول

رُ َّب ّضار ٍة ..
نافعة

األزم���ة المالية الح���ادة  ،التي
ُ
أش���هر
يُعاني منها األقليم  ،منذ
 ..م���ع ما فيها م���ن جوانب في
غاية الس���لبية  ،فأن لها جانب
إيجاب���ي هام  ،يت َم َث���ل في رفع
الغش���اوة  ،عن أعين المواطن
 ..ذاك المُواطن  ،الذي َ
كان في
السنوات األخيرة  ،مُن َت ِشياً ِ ،بما
َ
ُس���ن
كان « يعتق���د ُه «  ،من َت ّح
ٍ
لمُس���تواه اإلقتصادي  ،وإرتفاع
درت���ه الش���رائية  ..من خالل
ُق َ
ما يس���تلم ُه من راتب ُ ،جزئياً ،
ً
خاصة ُ ،ف َرص الحصول
وكذلك
 ،عل���ى « إمتي���ازات « و «
ِمنح « م���ن الحكومة  /الحزب
الحاكم  ...تعتم���د  ،على درجة
ُقرب��� ِه م���ن المس���ؤولين الذين
الحل والرب���ط !  ..علماً
بيده���م َ
أن طيف  ،هذه « المكاس���ب «
 ،يمت ُد من اإلدارات الى القيادات
الحزبي���ة والنقابات والمنظمات
واإلتح���ادات والمكاتب الحزبية
الفرعي���ة واللج���ان المهم���ة
والش���ركات المتنوع���ة العائدة
للحزب والمُسيطرة على مُجمَل

لم���و خبز يابس كلش���ي يصير)
هذه العبارة الت���ي تتراقص في
اذني وش���ريط الحبل السري مع
والدتي ل���م يقتطع بع���د ومرت
سنوات لتعود هذه العبارة مجددا
لالجواء على الس���احة وتستغل
مس���احة كبيرة في ذهن الفقراء

والطبق���ات المس���حوقة وذوي
الدخل المح���دود اضف الى ذلك
شريحة المعلمين الذين رواتبهم.
عب���ارة قوت اليم���وت .التاريخ
مر اليطاق تاريخ العراق دموي
ّ
اكثر مماهو حض���اري ومتمدن
كبقي���ة خل���ق اهلل ف���ي حين ان
بعض الدول التي انش���أت حديثا
تجاوزت الح���د المعقول للتطور
العمران���ي وتكات���ف مجتمعاتهم
بعضهموالسبب معلوم وهو جور
السلطات واالنظمة التي تعاقبت
على حكم العراق اضف الى ذلك
تقصير المجتمع العراقي نفس���ه
اذ ظل ينتظر لس���نوات بل لعقود
متامال م���ن االنظمة الحاكمة ان
تغدوا علي���ه ببع���ض بركاتها.
وظلت عبارة لمو خبز يابس الى
يومنا لكن ط���رات عليها بعض
الرتوش والتغييرات تبعا للحداثه
وصار بدل الخبز اندومي وچبس
ليز شرط الحراره بعد ان تغيرت
مفاهيم الحياة برمته���ا لكننا لم
تغي���ر مافي انفس���نا بم���ا يالئم
عجل���ة التط���ور لنلح���ق بركب
ال���دول المتط���ورة حديثا نحتاج
الى تكاتف حت���ى النفكر بالخبز
اليابس جزاكم خير
دوخناكم

نوار رسول

الثالجة الى كنتور والفريزير الى طاولة
للعب الدومن����ة ومكان لوضع ما توفر
من نعمة اهلل من المش����روبات المحللة
بفتوى وبغير فتوى .واش����ار المصدر
الى ان البرنامج السياس����ي سيتطرق
الى مفاصل حيوية وحساسة في حياة
المواط����ن العراقي العزي����ز وبالجلفي
وستتضمن وحسب التسريبات ما يلي:
 حبيبي المواطن اذا چنت برش����لونياو ريالي فانت����ه الك مطلق الحرية ان
تتظاهر  24ساعة باليوم خدمة للنادي
والمذهب وكل على مذهبه االس����باني
وما تحت����اج الى رخصة للتظاهر روح
واله����وا بظهرك -.قانونن����ا اللي لزگنا
باسم المذهب راح تكدر بواسطته عن
قريب اتصجم البنت ام التس����ع سنين
وبدل م����ا توكف براس الف����رع بحلة
المدارس تنتظر المتوس����طة ووراهة
الثانوية هس����ة فتحنالك باب التصجيم
لالبتدائية وهم روح والهوا بظهرك.
 ال ادوخ نفس����ك بالش����وارع والحفروالمستنقعات فمنا الى نهاية االنتخابات

النشاط اإلقتصادي .
بشكل
،
ُستفيدة
هذه الطبقة  ،الم
ٍ
من األشكال  ،من فوضى التوزيع
ْ
إطمأنت الى
الالع���ادل للثروة ..
فكرة  ،ان هذا الحال سوف يدوم
الى ما النهاية  ..ولم تكن تستمع
 ،الى التحذيرات التي ُتطلَق من
هن���ا وهناك  ،من ِقبَل العديد من
ال ُكتاب والمهتمين بالشأن العام
والصحفيين  ،حول خطأ المنهج
ال ُم َتبَ���ع ف���ي اإلدارة  ،وفش���ل
سياس���ة الفوضى التي ْ
أدت الى
 ،تراجع الزراعة والسياحة الى
أدنى مُستوى  ،واإلعتماد ال ُكلي
على واردات النف���ط اآلتية من
بغ���داد َ ..
وخطر تحول المُجتمع
 ،الى إس���تهالكي غي���ر مُنتِج ،
ورد لِكل شئ
إتكالي مُتب ِ
َطل مُس َت ِ
.
َ
قب���ل ه���ذه األزم���ة  ،ل���م يكن
المواطن الع���ادي  ،ي ّ
ُفِكر جدياً ،
ف���ي الكثير م���ن « التفاصيل «
َر ْت ُه الحاجة  ،الى
 ..والي���وم أجب َ
إعادة النظر  ،في بعض األمور ،
التي َ
ُسلمات «
كان يعتبرها « م ّ
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راح كلهة تتس����اوى وتصير بمستوى
واحد صالح����ة للس����ير والركض الن
عبواتن����ا الناس����فة راح تن����زرع بكل
مكان ما كانت بيه عب����وة حتى نهاية
االنتخابات بخير وسالمة علينه وعلى
عوائلنا السعيدة.
 الصي����ف جاي عاالبواب ومسلس����لمهند نور ما ناوين يسووله جزء عاشر
فاالفضل تگضون العطل����ة بتركيا هم
تشوفون نور وهم الحلوات يتصورن
وي����ة مهند الى ان نف����وز باالنتخابات
وبكيفك����م وراهة الكم مطل����ق الحرية
تري����دون ترجعون تري����دون تقدمون
لجوء بتركيا وماكو غير امريكا تقبلكم
ظل����ت بكيفكم واحن����ه ديمقراطيين- .
ال تغرك����م االخب����ار ووس����ائل االعالم
ت����رة االرهاب م����ا يخلص ل����و يجي
العزي����ر هية امريكا ليهس����ة ما لزمت
الم��ل�ا محمد عم����ر تريدون����ا نقضي
عاالرهاب فخاف تسمعون الصحوات
قلب����ت علينه وعلي حات����م صار وزير
الدفاع والعلواني صار وزير الداخلية

بالحكومة الجدي����دة فصدگوا الن احنه
نعرف مصلحة الش����عب واالمة احسن
منكم ومن اللي خلفكم - .القضاء الزم
ياخ����ذ مجراه واحنه م����ع القضاء اوال
واخيرا بس احنه فايزين فايزين ولكم
في اياد عالوي قدوة حسنة ,بابا احنه
مدعومين من اوبامه فاللي راح يصير
ويانه راح يشبع هريسة واللي يوگف
ضدنه راح يشبع زناجيل - .نتابع عن
كث����ب الوضع في الجارة اوكرانية ولو
بينه وبينه����ة دولة ب����س اتظل جارة
والنبي وصه على سابع جار ونراقب
الوض����ع المؤلم والمأس����اوي للعوائل
االوكرانية الصديق����ة ولهذا راح نفتح
باب اللجوء وبدون فيزا لشعب اوكرانية
المحب للس��ل�ام والطمأنين����ة والجمال
وقان����ون االح����وال الش����خصية راح
يتيحلك عزيزي الرجل تطبيق القانون
بحذافيره حتى ان ابو اسراء يفكر في
االس����راء من المنطق����ة الخضراء الى
المنطقة الشقراء باسرع وقت لتجربة
القانون قبل تطبيق����ه لدينا واهلل يكون

بعونه - .احنه نبوگ نس����لب نختلس
نبقى الزگي����ن باالمام والمرجعية على
االقل ش����عارنا «ال ولي اال علي ونريد
حاكم جعفري» مو مثل الجماعة اللي
شعارهم «ماكو ولي اال عمر صدام يا
وجه الگم����ر على اعناد عالوي» ترة
ذولة ناس طائفيين بعثيين ش����موليين
بس ماكو مان����ع ان نتحالف وياهم اذا
اقتضت الضرورة وهم نگول ولكم في

مشعان قدوة حسنة.
م����ع اطي����ب امنياتن����ا لكم بال����زوال
واالضمحالل قريبا وسريعا..
اللي يري����د بطانية فباالم����كان زيارة
مراكزنا المنتشرة في عموم المحافظات
وكذلك االمر بالنس����بة للزيت مع هدية
صحن باگال لكل صوت انتخابي..
تصبحون على الكاع
انتهى...

امين يونس
في السابق  ،واليوم هو بحاجة
الى إجابات :
ليس فقط الذي���ن يعملون في
* َ
المناف���ذ الحدودي���ة ُ ..هم الذين
يعرف���ون  ،الحج���م التقريب���ي
لل���وارد الضخم المتأتي من هذه
وليس النواب وحدهم
األماكن ..
َ
الذين يدركون  ،ان األرقام التي
تدخل الميزانية  ،في هذا الصدد
ْ
ليست صحيحة  ..وال المالكي
،
ووزارة المالي���ة اإلتحادية ُ ،هم
الوحيدون  ،الذين ي ّ
َش���كون في
أرقام واردات المنافذ الحدودية
ُرسلة لهم .
في األقليم  ،الم َ
فيكفي  ،ان نق���ول  :ان الحرب
ْ
إندلعت بين الحزبَين
الداخلية التي
الحاك َمي���ن  ،في التس���عينيات ،
والتي ذهب ضحيتها اآلالف من
القتلى والجرح���ى والمعوقين ،
كان س���ببها الحقيقي الرئيسي ،
هو الصراع على موارد المنافذ
نطقياً ،
الحدودية  .وهذا يعني َم ِ
ان الوارد كبير بحيث [ يستأهل
] أن تخوض حرباً داخلية  ،من
أجل ِه !! « حسب إسلوب تفكير

الحزبَين «  .كان هذا في مقتبل
التس���عينيات  ،فكي���ف بمرحلة
ْ
تضاعفت
مابعد  ، 2003حيث
الحرك���ة التجاري���ة والنفطية ،
عش���رات الم���رات  ،مع كل من

تركيا وإيران ؟ ..
ذبح
« يُقال  ،ان ّقصابًا جشعاً َ ،
َ
بقرة  ..من أج���ل توزيع لحمها
على أه���ل القري���ة الصغيرة ..
فس���ئ َ
ِل ّرب عائل��� ٍة فقيرة  ،عن
ُ

الحص���ة التي حص���ل عليها ..
َ
ُ
حصلت على
ُتحِس���راً :
فق���ال م ّ
أُذن البق���رة فق���ط ! «  ..وهذا
ما يحصل  ،كما يبدو  ،بالنس���بة
الى واردات المنافذ الحدودية ..

ُرسل الى بغداد والداخل في
فالم َ
الميزانية  ..اليعدو عن كونه «
أذن البقرة « ! .
* بعيداً عن أزم���ة أنبوب النفط
بين األقليم وتركيا  ،وبعيداً عن
الخالف بين أربي���ل وبغداد في
هذا الصدد  .لم َيعُد في إستطاعة
التهرب من
السلطة في األقليم ..
ُ
اإلجاب ِة على الس���ؤال َ :
كيف ؟
َك���م ؟ منذ متى ؟ أي���ن ؟  ..يت ُم
ُحملة
تسيير قوافل التانكرات الم ّ
ب « ال أحد يدري يقيناً  ،هل هو
نفط خام  ،أو أسود أو مُشتقات
أو م���اذا «  ..الى ُكل من إيران
وتركيا ؟ .
* واردات العدي���د م���ن الدوائر
الحكومية  ،ك���م تبلغ في الواقع
وأين تذهب ؟
َ
ْ
َ
ُ
ُ
* أموال التقاعد التي تس���تقطع
من الموظفين  ،طيلة الس���نوات
الماضية  ،أي���ن تذهب وما هو
مصيره���ا « في ظل عدم وجود
صندوق التقاعد « ؟ .
* فق���ط  ،به���ذه ال���واردات
« ال َمحلي���ة « أع�ل�اه [[ ..

حس َ
���ن إس���تخدامها ]]..
إذا أُ ِ
س���وف تمتلئ البن���وك  ،و ُت َ
دفع
الرواتب شهريا وفي موعدها .
...............................
ُ
النخبة الواعية في المُجتمَع ومنذ
ْ
كان���ت ُتثير هذه
التس���عينيات ،
التس���اؤالت  ..لكن تأثيرها كان
ْ
نقلت هذه
محدوداً  .والمعارضة
اإلشكاليات  ،إعتباراً من 2009
 ،الى مُستوى آخر  ،عن طريق
ُعارض .
البرلمان واإلع�ل�ام الم ِ
ْ
وصلت نار األزمة
واليوم  ..إذا
المالي���ة  ،الى تالبي���ب الطبقة
ُ
السلطة
الطفيلية المستفيدة من ُ
ْ
ظه���رت تباش���ير ذلك
« حيث
من���ذ اآلن «  ..فأن هذه الطبقة
اإلنتهازية  ،البعيدة عن المبادئ
 ،س���وف تتخلى عن كونها بوقاً
للسلطة  ..وترفع صوتها مُطالبة
ُ
بالتغيي���ر واإلص�ل�اح !  .حينها
السلطة عارياً .
سيصبح َظهر ُ
نعم  ...األزمة مُستفحلة  ..ولكن
ُر َّب ّ
ضارٍة نافعة .

