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جمعتن���ي الصدف���ة بأحد
األصدق���اء القدام���ى ف���ي
إحدى المقاهي المنتش���رة
عل���ى ط���ول رصي���ف
الش���ونجليزي  ،كان اللقاء
مناسبة مش���حونة باللهفة
والش���وق لمعرف���ة كل منا
أخبار اآلخر  ،وخالل زخم
تبادل المعلومات  ،عرج بنا
الحديث إل���ى محطة بعيدة
عن أحوال حياتينا  ،متعلقة
بأحوال المغرب السياس���ية
 ،حي���ث س���ألني صديق���ي
عن صدقية ما يسمعه عن
الحكومة وقصص وزرائها
 ،واسترس���ل ف���ي تحليل
منصب الوزير ف���ي البالد
العربي���ة ،قائال  :المناصب
أصنام يعبده���ا كبار رجال
الدول���ة» ،وتتهالك النخب
الحزبي���ة للحصول عليها ،
ويرتج���ف أصحابها خوفا
من فقدان هيبة س���لطانها
وكرم امتيازاتها  ،حتى أنه
إذا ما حدث أن غادر أحدهم

مواقعه���ا  ،ونزل من على
كراسيها  ،فإنه ال يغادرها
إل���ى عمل سياس���ي نبيل ،
أو نش���اط جمعوي مفيد ،
أو ثقاف���ي أصيل  ،أو بحث
علم���ي جاد ورزين  ،وإنما
يغادرها إل���ى قائمة انتظار
طويل���ة  ،أمال ف���ي عودة
ألقاب األمراض الرس���مية
 ،ليك���ون جزءا من حكومة
مستنس���خة م���ن حكومة
س���ابقة منتهي���ة  ،وواحدا
من تش���كيلة حكومة مقبلة
تع���ج بجي���ش ج���رار من
ال���وزراء  ،الذي���ن ال يعلم
الواحد منهم من شأن بالده
شيئا ،سوى أنها بلد تتكاثر
فيها الحكوم���ات الضعيفة
 ،المتخم���ة بال���وزراء ،
الذي���ن ال حول لهم وال قوة
 ،وال رؤي���ة ألكثريتهم وال
مش���روع وال جدوى  ،غير
م���ا يملكونه من رس���اميل
الج���اه واألص���ل النبي���ل
والمصاهرة  ،باإلضافة إلى

آلية االنتخاب���ات المزورة
أحيان���اً  ،وم���ا يتقنون من
هدر اإلمكانات والوقت في
الكالم ال���ذي ال يصلح من
أم���ر الب�ل�اد وال يغير من
أحوال العب���اد الذين حملوا
مسؤولية تدبير شؤونهم ..
مسلسل طويل وممل تعيشه
الكثي���ر من الب�ل�اد العربية
والمغاربي���ة من���ذ عق���ود
وكأنه مرض مزمن ،ال أمل
في الش���فاء والخالص منه
 ،أص���اب منص���ب الوزير
أي وزي���ر وفي أية حكومة
كان���ت  ،وحوله إلى مصدر
بالء في وزارت���ه وبالتالي
في البالد  ،النهماك غالبية
المس���توزرين في تكتيكات
التموقع في كل مؤسس���ات
الدول���ة  ،ورهان���ات
االس���تحقاقات االنتخابي���ة
 ،حي���ث تك���ون أولى مهام
الواح���د منه���م  ،ومن���ذ
الس���اعات األول���ى لتوليه
للمنصب  ،هو طرد كل رجال

الوزير الس���ابق وأعوانه ،
وتغيير أثاث وألوان جدران
مكاتب وزارته  ،ليناس���ب
في الغالب ألوانه السياسية
وأه���واءه الش���خصية ،
وبعدها يلغ���ي كل ما حقق
ا»لوزي���ر الس���ابق خالل
تدبيره لل���وزارة  ،حتى لو
تميز بالحرفي���ة والمهنية
واإلتقان والفني���ة وجودة
المنتوج  ،ثم يبدأ من حيث
ب���دأ س���ابقوه  ،وليس مما
انتهوا إليه من إبداع وخلق
وإضاف���ة وآث���ار  ،مبع���دا
نفس���ه عن االنخ���راط في
مشاكل اإلصالحات الكبرى
 ،وتحس���ين خدمات التعليم
والصحة والش���غل والنقل
والتجهي���ز  ،الت���ي توجع
القل���ب  ،ومجنب���ا دماغه
ع���ن التفكير في اإلكراهات
االقتصادي���ة  ،والموازنات
المالية  ،واسترجاع سيولة
األموال المهرب���ة  ،والحد
م���ن إش���كاليات المديونية

śźƐƫřƹƶſŚǀƀƫŏ

بع���د فراق طويل م���ع الغنااء
إس���تمعت ألغني���ة (ياج���ارة
ال���وادي) بأص���وات (ن���ور
الهدى) و(محمد عبد الوهاب)
و(الس���يده في���روز) وقد أدى
الثالث���ه نف���س أألغنيه بطرق
فيهاإخت�ل�اف الص���وت أوال,

وثاني���ا هناك طريق���ة للتعامل
م���ع اللح���ن كان كل منه���م
يفرض (كاريزم���ا) خاص به
على الموس���يقى يضفي عليها
جمالي���ه التلغ���ي مايضيف���ه
أألخر (بموهبته) الخاصه ...
لحظتها تمني���ت أن أنقل هذه

عندما يتعرض أي بلد إلى نكبة
تنجلي المش���اهد ويتبين الخيط
األبيض من األسود من مواقف
المسئولين و من يدعي الوطنية
والخوف عل���ى العامة ويتضح
ص���دق او ك���ذب الخطاب���ات
والصرخ���ات الرنانة من خلف
المنصات ولتاريخ شواهد أثبتت
وطنيتها وحضوها س���وى على
المستوى الحكومي او الشعبي
نذكرها علنا أن نحرك مش���اعر

 ،وإنت���اج الوضعي���ات
االقتصادي���ة الس���ليمة ،
التي تعكر المزاج  ،ناهيك
عن النزاهة واالس���تقاللية
 ،والعدال���ة االجتماعي���ة
وتقدي���م مصلح���ة الوطن
والمواط���ن عل���ى إرضاء
األط���راف القوية النافذة ،
وغيرها م���ن القيم الكفيلة
بإخ���راج الب�ل�اد من عنق
الزجاج���ة والت���ي تتطلب
العبقرية واإللهام والموهبة
 ،الش���يء الذي يتنافى مع
المنص���ب ال���وزاري الذي
يظ���ل عامل الكف���اءة فيه
ثانوي���اً  ،العتماد الوصول
إلي���ه ف���ي الش���روط التي
أجملها المحلل السياس���ي
المغرب���ي ،إدريس لكريني
ف���ي «األص���ل النبي���ل»
و»اإلمكاني���ات المالي���ة»
و»الرضا المخزني» .
ق���ال محدثي  :ف���إذا كان
الوزراء به���ذه الصفات ،
وأنهم حقا السبب األساس
في ويالت الوطن وصناعة
األزمات  ،وتعاظم المعانات
 ،تعمي���ق الخالف���ات ،
وتأجي���ج الفتن  ،المفضية
إل���ى انح���دار الب�ل�اد إلى
البؤس واألل���م ؟؟ ..فلماذا
ال نلغي منصب الوزير من
تركيبة الحكومات ؟ مادام
ال���وزراء لم يقلع���وا عن
انشغالهم باالستحواذ على
مق���درات البالد  ،واإلنفاق
على ملذاتهم وش���هواتهم
ومليش���ياتهم وش���ركاتهم
وسماس���رتهم وأحزابهم ،
بك���رم حاتمي م���ن جيوب
المستضعفين  ،غير مبالين
بم���ا تعيش���ه الب�ل�اد من
تحوالت قيمية وانكسارات
أخالقي���ة  ،لم تفلح الحلول
السياسية واالقتصادية وال
حتى الدينية في مواجهتها
 ،وربم���ا تدفع به���ا نحو
الهاوية .

فاروق اجلنابي

حين ت����دور في مخيلت����ي االفكار
المؤلمه عن الع����راق وحال اهله
ومآسيهم اليوميه،يسترسل الفكر
ليبدع بخيال يشفي الغليل ويريح
النفس ولو لفتره قصيره  .في هذه
المره اخذن����ي خيالي الى اجتماع
ض َم رئيس الوزراء العراقي وكافة
رؤساء الكتل في البرلمان ونوابه
وكذلك وزراء الكابينه الحكوميه.
نظر العب����ادي الى الجميع بغضب
قبل ان يب����دأ خطابه ثم نطق فقال
“يااه����ل العراق،ياأه����ل النف����اق
والشقاق...يا اش����باه الرجال وال
رج����ال،وددت لو اني لم اركم ولم
ً
جرّت ندماً واعقبت
اعرفكم
معرفة َ
س����دماً ،قاتلكم اهلل لقد مألتم قلبي
قيحاً وش����حنتم صدري غيظاً....
طلبت منكم التعاون معي للنهوض
في احوال العراق بالرغم من انني
عرفتكم س����راق وفاسدين لعشرة
س����نوات مضت ،وقلت عسى ان
ينصلح حالك����م ،ولكن كيف يعدل
ِب؟)،ام����ا يكفيك����م ما
(ذي����ل َ
الجل ْ
س����رقتم واصبحتم اغنياء بعد ان
كان ُ
(الف ُكر كاتل ُكم) ؟احسنكم كان
َس ِطي ْ
َه ) يبيع السبح واآلن
يملك (ب ْ
له ما له من مال وجاه وس����طوه
،والمف����روض ان يحمد اهلل على
هذه النعمه ولكنه ه����و وزبانيته
دنس����وا نعمة اهلل بفساد يندى له
الجبين وجعلوا الطائفيه هدفاً لهم
للس����يطره على بس����طاء الشعب.
جعلتم الشعب يحن على ايام صدام
والحكومات االسبق ،بتعذيبكم له
،وقهره وتكبيله في سجون الظلم
والبهتان.اراك����م نيام����ى جهالء،
ال تس����تطيعون تقديم ما هو خير
للعراق واهله ،عش����تم في الغرب
المتطور ،وحملتم جنسيات اجنبيه
،واصبحتم مخلصين للكفره ،كما
تدعون ،ونسيتم وطنكم ،واصبح
همكم س����رقة مال الشعب .ال ارى
فيكم من يستطيع ان يحمي الوطن
من االرهاب واتباعه ،كما ال ارى
ً
مقدرة عل����ى بناء وطن فيه
فيكم
الرفاهي����ه والعدل مث����ل االوطان
التي عش����تم فيها لسنين.....ماذا
تعلمتم في تلك البلدان التي لجئتم
لها ،من مفاهي����م الحريه والعمل
الجاد لبناء مجتمع متطور؟ اتيتم

الصوره الى العمل السياس���ي
وتمث���ل أمام���ي (الرؤس���اء
الثالث���ه) وتمني���ت أن يكونوا
مطربين لك���ي يكون ألداء كل
منهم جماليه  ....وس���رعان
ماقفز لذهني بيت الشعر القائل
( :ماكل ما يتمنى المرء يدركه

 ...تأتي الرياح بما التشتنهي
الس���فن) فالقوم اليجمع بينهم
مايجمع بي���ن عمالقة الطرب
ألنه���م فق���دوا معان���ي كبيره
يجس���دها الغن���اء أولها الحب
بأي ش���كل وثانيهم���ا الجمال
بأي ص���وره وثالثهما أألبداع
بأي صيغه عندها فقط عرفت
إن حاجتنا لمطربين ينش���رون
الفرح بأل���وان مختلفه أفضل
كثيرا من حاجتنا لسياس���يين
ينشرون البغضاء .
قيل والعهده على الراوي  :إن
أحد المغنين س���كن في منطقه
ريفي���ه مش���هوره بزراع���ة
المحاصيل وتربية الماش���يه ,
وكان إنتاجه���ا يفوق ماحولها
من القرى  ,وكان شباب القريه
ليال مِالح
يجتمعون حوله في ٍ
 ,وحي���ن ينتص���ف الليل يكف
عن الغن���اء ويدعوهم للذهاب
الى بيوتهم كي يأخذوا قسطهم
من النوم إستعدادا لعمل اليوم
الالحق  ,وقد الحظ أهل القريه
على أبنائهم أألنس���جام وقلة
المشاكل والتفاني بالعمل منذ
س���كن المغني القريه  ,وذات
يوم حصاد وف���د عليهم (المال
ش���نان) كعادته ليحصل على
أعطياتهم فالح���ظ وجود ذلك
الش���اب الغريب  ,س���أل عنه
فقيل له (مغن���ي ) نزل القريه
من���ذ ع���ام  ,لم يتمال���ك المال
نفس���ه فصاح بصوت مسموع

 :أعوذ باهلل  ,كيف س���محتم
له���ذا الش���يطان أن يس���كن
بينكم ؟ أال تعلمون إن الغناء
ُذه ْب ال���رزق ويثير الفتن ؟
ي ِ
لق���د أصبح���ت أرزاقكم حرام
وسوف ترون من وجود هذا
الرجل الويالت والمصائب .
لم يس���تطع أحد شباب القريه
تحمل مقال���ة المال فرد عليه
بأن الرجل لم يفعل ش���يئا بل
كان سببا في مضاعفة جهدنا
بالعمل ورزقنا هذا العام أوفر
مما قبل���ه ولم تح���دث لدينا
مشكلة ُتذكر وأذا كانت أرزاقنا
حرام فأترك ما اعطيناك إياه
كي التطع���م عائلت���ك منه ,
ُدهش المال من الرد الصاعق
لذلك الش���اب وألتف���ت يمينا
ويسارا عله يجد من الحضور
إمتعاض���ا أو إس���تنكارا لما
تفوه به ابنهم فلم يلحظ على
الوجوه غير عالمات الرضا ,
عند ذاك شعر بأن وجوده هو
غير مرغوب ب���ه ولم يعد له
في تلك القريه مطمع  ,تدارك
أحد الحضور الموقف وطلب
منه���م أن يأخذ المال ش���نان
ماحصل عليه على ان اليأتي
في العام القادم .

والدي مواليد ١٩٥٢قبل كم يوم
رحت وياه ألحد الدوائر الحكومية
عن���دة ش���غلة يكضيه���ا  ،اول ما
دخلن���ه للدائرة ض���ل صافن وما
تح���رك وكال صيحل���ي واحد من
الموضفي���ن ال���ي يداومون بهاي
الدائرة !!

ستار عباس

الماضي عندما مر البلد بظروف
صعب���ة نتيجة الفيض���ان الذي
ضرب بغداد والمناطق المحيطة
بها وبات الن���اس المتضررين
يعيش���ون في الع���راء بعد تلف
مي���اه الفيضان���ات ممتلكاته���م
وجعلتهم يعيش���ون في ظروف
صعبة ال يحس���دون عليها كما
يعي���ش الكثي���رون م���ن أبناء
الوطن أالن,فكان لحسنة موقف
مش���رف بعد ان ظل���ت الناس

للع����راق وانت����م حاملي����ن صفات
المنتقمين م����ن الغير ،ومصممين
عل تدمير البلد وسرقته يا َك َف َر ،يا
اوباش....وله����ذا فانني توصلت
الى ش����عور بان معظمكم (زباله)
وال تس����تطيعون عمل ش����ئ غير
الشر لش����عبي ،وعليه فقد اتخذت
الق����رار التال����ي خدم� ً
���ة للوط����ن
والش����عب الجري����ح ،و الخالص
منكم وبناء مجتمع مترفه تسوده
العدال بكافة صورها:
.1يمن����ح الش����عب الك����ردي حق
االس����تقالل كونهم ش����عب مثالي،
وقيادته يفهمون ما يريده الشعب
،وان م����ا ح����دث من تط����ور في
كردس����تان يس����تحق الثناء،وان
استقاللهم مستحق،على ان يشمل
االستقالل ثالثة محافظات وان ال
يتطرقوا ال����ى كركوك النها مدينه
عراقيه لجمي����ع الطوائف والملل
،والمطالبه بها قد يس����بب مشاكل
نحن في غنى عنها،ولكي نخلص
من (كال فالن وحكى فستان) بين
االقليم والمركز ،وال نحتاج امريكا
لحل القضايا بينهم يومياً.
 .2بما انكم دمرتم الجيش العراقي
الس����ابق ،ول����م تس����تطيعوا بناء
جي����ش عقائدي خ��ل�ال فترة 12
عام ،فس����يتم االتفاق مع الواليات
المتحده االمريكي����ه لنصب ثالثة
قواعد عس����كريه في العراق (في
الشمال،الوسط،الجنوب) بموجب
اتفاقي����ه لحماية الع����راق من اي
اعتداء اجنب����ي كما هو الحال في

الخليج العربي،وتتعهد امريكا بدفع
اجور سنويه لهذه القواعد كما هو
الح����ال لقاعدة(انجرلك)في تركيا.
تضم����ن امريكا تدف����ق النفط الى
دول العالم بحريه .التقولوا سنفقد
حريتنا واستقاللنا،النكم كنتم وما
زلتم تركعون لالجنبي مقابل حفنة
دوالرات ،ول����وال امري����كا لكنتم
اآلن عم����ال في س����وق(مريدي)
او ماس����حين طاوالت الطعام في
شوارع لندن ومطاعمها.يعاد بناء
الجيش تحت شعار (الجيش فوق
الميول واالتجاه����ات) ورحم اهلل
الزعيم عبد الكريم قاسم.
 .3بم����ا انك����م س����رقتم ام����وال
الش����عب ولم تبادروا باي اصالح
حقيقي،س����نطلب م����ن االتح����اد
االورب����ي ان يس����اهم ف����ي اعادة
اعم����ار العراق لك����ي اليكون لكم
وألمثالكم امكانية التالعب بالعقود
كما فعلتم سابقاً.
يتم االتفاق م����ع االتحاد االوربي
على النحو التالي:
آ.تك����ون كل دوله من دول االتحاد
مس����ؤوله ع����ن اع����ادة اعم����ار
البني����ه التحتي����ه لمحافظه واحده
من محافظ����ات العراق ويش����مل
االعمار كافة الخدمات من س����كن
ومستش����فيات وشوارع ومجاري
ومياه...ال����خ ،عل����ى ان يك����ون
 50%من عمالها ومهندس����يها
القائمي����ن باالعم����ار م����ن ابناء
المحافظه حصريا.ب.يكون الدفع
باآلجل وبدون فوائد ويس����تقطع

ŠƫƹŵŚƿƮƬƗřŸƷ

حميد حران السعيدي

ũŚŤŰƳƪƷ
óƆƬƯŠƴƀůƼƫř
الغي���رة عند البعض ممن أثبتت
اإلحداث ان مواقفهم وخطابتهم
“هواء في ش���بك” ,واحدة من
ه���ذه المواق���ف التاريخية هو
موق���ف “ حس���نة ملص “هذه
الش���خصية المثي���رة للج���دل
والت���ي ظلت محفورة في ذاكرة
العراقيي���ن وأصبح���ت فزاعة
يخيف منها الكثير ويس���تنكف
البعض من أن يقارن بها ,أثبتت
حضورها في خمسينيات القرن

حميد طولست

ُحلُم مواطن عراقي ب َ ْ
طران!!!

يومها ف���ي حيرة م���ن أمرهم
يبحثون عن م�ل�اذ امن بعد ان
فقدوا ممتلكاتهم و مساكنهم,فقد
قامت “حسنة” بتوزيع االموال
واالطعمة رغم موقف المجتمع
منها وزعت المساعدات بدون
وسائل اعالم ومحطات فضائية
او تطلب م���ن احد ان يصورها
وهي توزع ,و قررت عدم أحياء
الحفالت واعتذرت عن الدعوات
الت���ي وجهت لها م���ن الخارج
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بس���بب الظروف التي عصفت
ببالدها ,ترى ل���و قارنا موقف
“حسنة ملص” والمواقف التي
نشاهدها اليوم من البعض ممن
يدع���ون الوطني���ة وخطاباتهم
وصراخهم يملئ الدنيا من يفضل
المنكوبين والمتضررين,اعتقد
أذا بق���ت األم���ور عل���ى حالها
سنحتاج اليوم إلى حسنة,أتمنى
أن ال نص���ل الى هذا البديل ,وال
نستفز الموتى من رقادهم .

اني دخلت لكيت موظف كاعد كدام
السبلت وحده
كتله  :اخوية بال زحمة ممكن تجي
وياي ؟؟
كال  :ومنو انت وش���نو اجي وياك
 ،عندك ش���غلة احجيها وفضها وال
تضوجني !!

من ميزانية المحافظه الس����نويه
وفق اتفاق مبرم.
.4ينس����حب كاف����ة رج����ال الدين
من الوظائ����ف الحكومي����ه ،عدا
وزارة االوق����اف  ،ويمارس����ون
اعمالهم الدينيه في المس����اجد في
توعية الناس ضد الفساد والظلم
وااللتزام بمب����ادئ القرآن الكريم
وحب الوطن بعي����دا عن الطائفيه
لكي تعود له����م المكانه المحترمه
كما في سابق السنين قبل 2003
وان يس����تفاد من ام����وال الزكاة
والخمس لمس����اعدة الفقراء وان
يعيش رجال الدين كما كان يعيش
عم����ر و عل����ى عليهما الس��ل�ام
(راجعوا التاريخ).
.5اصدار قانون يعاقب من يمارس
الطائفيه او ينتمي الى مليش����يات
طائفي����ه ،وان يكون الس��ل�اح بيد
الدوله فقط ،ومن الممكن التفكير
بموضوع المذاهب وامكانية الغاء
كلمة ش����يعي او س����ني ويعوض
بدلهم����ا كلمة مس����لم،كما انصح
التقلي����ل من العطل الدينيه الكثيره
الن العمل عباده.
.6اطالق س����راح من لم تلطخ يده
بدماء الش����عب العراقي فوراً دون
استثناء.
.7التحقي����ق الفوري مع س����راق
الم����ال العام واص����دار قانون(من
اي����ن لك ه����ذا) ،ومحاس����بة من
ظل����م العراقيين بس����طوته ،وحل
الحكومه والبرلمان الحالي واعادة
االنتخابات التي اعرف انها كانت
مزوره”.
ً
قليال منتظراً ردود
سكت العبادي
فع����ل على م����ا ص����رح به،ولكن
الجميع (اكل القط لسانه)كما يقول
المصريي����ن ،اي (إنلجم����وا) ولم
يعلق احد منهم.
ث����م اس����تدرك قائ� ً
�ل�ا “يج����ب ان
تعتذروا للشعب العراقي لما تحمله
منكم لسنين ،مضت عليهم بالقهر
والمآسي وفقدان األمان ياهمج”
..........صح����وت م����ن خيال����ي
المري����ح للنفس وقل����ت ،هل من
الممكن ان يك����ون العبادي منقذنا
من هؤالء ومن هذه االوجاع ،ام
ان هذا الخي����ال من وحي عراقي
بطران؟!!!!.

سياسي حشاش
كتل���ه  :ياعيني ش���غلة مس���تعجلة
لوي���ش هالتكب���ر واذا انت موظف
ش���نو يعني ميصير تخدم الناس مو
هاي شغلتك ؟
عاد طلع ويايه للباب وشاف والدي
واكف
والدي كله  :بال زحمة هذا العلم مال
يا دولة ؟؟
الموظف ضحك وكله  :ش���نو انت
اعم���ى لو بيك ش���ي ؟؟ ه���ذا علم
عراقك التعبان
والدي جر حس���رة وشمر المعاملة
بالكاع وطلع
وال���دي ل���واء ركن طي���ار و امير
س���رب طائرات الـ  MIGالعراقية
انذاك وماكو حرب ما ش���ارك بيها
م���ن اجل هذا العلم  ،تالي يش���وفه
هيج ينهان ؟؟
(( موقف ال انساه ))
انتو ش���تكولون ه���ذا العلم مال اي
دولة ؟؟؟
أجاب���ه أحده���م  :هذا عل���م دولة
ق���در لها ان يهان فيها كل ش���ريف
وان ينس���ى من س���طورها احرف
الشهداء ..وان ينال كل “ طكطوك”
لقب سيادة ومعالي وسمو ،هذا علم
دولة ما انزل اهلل بها من سلطان “
اال وطيح حظ شعبها”  ..عندي الف
تعريف لهذا العلم ولكنني س���اكتفي
بما كتبت حتى ال اصاب او تصابون
“بجلط���ة “  ..فنح���ن البلد الوحيد
ال���ذي “ ينقلب فيه اس���م اهلل” وما
زلنا نتس���اءل لماذا وصلنا الى هذا
الحال المزري....

