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العدد 2439 :

حدث َ
َ
ذلك  ..في السويد
ْ
قابل ُ
���ت صديقي ه���ذا اليوم ،
غاضباً  ،و
وكان مُحبَط���اً  ،و
ِ
مهم���وم الخاطر  ،ومش���غول
البال .
ُ
قال لي  :أتدري يا فالن ؟ .
ُ
قلت ل ُه  :ال واهلل  ..ال أدري يا
ُ
ّ
السن
بلغت
ُفالن .قال لي  :لقد
القانون���ي للتقاعد  ،و ليس���ت
ّ
ً
ً
كافية  ..يا
خدمة تقاعديًّة
لدي
ّ
ُفالن .
ُ
قل���ت ل ُه  :كي���ف حصل هذا يا
ُ
َ
ٌ
أليس صديقك فالن ،
ُفالن ؟ .
َ
كان قد هاجر إلى مملكة السويد
الس���عيدة  ،في ذات اليوم الذي
َ
هاجرت في ِه إلى جمهورية ليبيا
األشتراكية العظمى  ..وهو قد
عاد مثلك ال���ى العراق بعد-9
َ
وحص���ل عل���ى
، 2003-4
ً
ّ
مستحقاته التقاعدية كاملة غير
ُ
منقوص ٍة  ..يا فالن .
قال لي  :نع���م  .هذا صحيح .

ألن ُف�ل�ان كان كلّما َعلِ َم ّ
ّ
بأن «
َ
يزور الس���ويد
الرجال «
ذاك
ّ
ُ
ّ
ويتمش���ى ف���ي ش���وارعها
،
الفسيحة التي يكسوها الثلج ،
بسحب بندقيته اآلليّة عيار
قام
ِ
 7.62مل���م  ..و ب���دأ باطالق
المرات
النار عليه  .وفي أحدى ّ

طبقية

عماد عبد اللطيف سالم

الرجال «
كاد أن يُصيب « ذاك ّ
ً
إصابة قاتلة  ،لوال ّ
أن
في رقبته
الرج���ال « ( حفظه اهلل
« ذاك ّ
ورعاه ) قد قام باألنبطاح على
العُش���ب في الوقت المناس���ب
!!!! .
َ
ُ
صديقك
يمعو ْد .هذا
قلت ل ُه  :ال
ّ

ٌ
إنس���ان مُس���الِم  .وطيلة
ُفالن
عمره لم يقم بإشعال عود ثقاب
لـ « يجوي « به نملة  .فكيف
ً
َ
مقاتال َش ِرس���اً في
جعلت من ُه
شوارع السويد وساحاتها  ..يا
ُفالن ؟ .
ّ
ق���ال لي  :ولكنُه عاد الى بغداد
وقص
بع���د ، 2003 -4 – 9
ّ
على الحكومة تفاصيل تاريخه
القتال���ي «  .و ق���د ص ّدقتُه
«
ّ
الحكومة  .وأوعزت الى هيئة
التقاعد « الوطنية « بأحتساب
ً
خدمة
« معاركه « في السويد
تقاعدية  .و بعد ان نال حقوقه
ً
كاملة غير منقوصة
التقاعدية
 ..عاد الى السويد هاديء البال
ّ
الج���ن « مع «
 ،ليش���رب «
ُ
المُقاتلين « القدامى  ،في ليالي
الشتاء الطويلة  ..يا ُفالن .
قل���ت ل ُه  :ولماذا ل���م ُ
تقم َ
ُ
أنت
بأخبارهم ّ ،
َ
فعلت الشيء
بأنَك

إصالحات

قام احد عمال النظافة
الوقتيني في العاصمة بغداد
بسرقة مقشة ( مكناسة )
عدد اثنني ومت القاء القبض عليه
وهو متلبس عندما كان يبيعها
واحيل ملفه الى هيئة النزاهة
والقضاء وادانته بتهمة الفساد
وسرقة املال العام ومصادرة
امواله املنقولة وغير املنقولة
التي هي عبارة عن غرفة من
الطني في معسكر الرشيد
يسكن فيها هو ووالدته االرملة
واخوته االربعة االيتام وبطانيتان
ودوشكني اسفنج وقدر
وصحنني واربع مالعق وقدحني
للشاي وجولة طبخ ونصف
دبية كاز  ..وتكولون احلكومة
ما تسوي اصالحات وما حتارب
املفسدين والقضاء غير عادل
لعد هذا شنو مو اصالحات.

ŠƳŚƯǃřƹơŶƈƫřơřƺſř
افتتح احد االشخاص محل كبير للتسوق في
بغداد أسماه (أسواق الصدق واالمانة ) وفيه
كل انواع البضاعة في اول ايام االفتتاح دخل
الى المحل احد المتظاهرين عمره حوالي 14
سنة ودار بينه وبين البائع الحوار التالي :
 مرحبا عمو..عم���و اريد تايد  -.ابني تريدتايد للمالبس لو للمواعين ؟؟
 عم���و ميهم  ,انطين���ي اي تايد  -.ميصيرابني تايد المالبس يختلف عن تايد المواعين
واالوان���ي  ,هنا اس���واق الص���دق واالمانة
والزم اكون صادق وياك  ,فروح ابني اسأل
أمك وشوف يانوع تايد تريد ..
فذهب الصبي وعاد بعد  20دقيقة..
 عمو امي تريد تايد للمالبس زين  ,امك تغس���ل المالبس بالطش���ت لوبالغسالة ؟؟
 واهلل عمو حسب الكهرباء  ,ماأعرف اليومشلون راح تغسل الهدوم .
 ابني مو تايد الغس���يل اليدوي يختلف عنتايد الغس���الة فروح اس���أل أمك ش���تريد -.
عمو  ,انطيني اي تاي���د اهلل يخليك الن احنا
شقتنا بذيج العمارة بالطابق الرابع والمصعد
ميشتغل الن ماكو كهرباء  ,ما أكدر كل شويه
رايح جاي مو تعبت .
 ابني ,احنا أسواق الصدق واالمانة ما أكدرابيعلك اي نوع تايد  ,يعني تريدني اغش���ك ؟
روح أسأل أمك شتريد وتعال .
فذهب الصبي وعاد بعد  20دقيقة ...

 عمو  ,امي تريد تايد للغسالة . زي���ن ابن���ي غس���التكم عادي���ة لو نصفاوتوماتيكية لو فل اوتوماتيك ؟؟
 واهلل عمو ما أعرف. دروح اسأل امك وتعال. أويلي  , ,هم تريدني ارجع أس���ألها ؟ واهللتعبت
 ي���ا ابني غير أكون صادق وياك لو تريدنيأقشمرك .
فذهب الصبي وعاد بعد  20دقيقة ...
 عمو غس���التنا نصف اتوماتيكية  ,انطينيتايد خلي أولّي للبيت .
 ص���ار ابني صار  ,ويانوع تايد تريد عنديعراقي  ,تركي  ,سعودي  ,ايراني  ,لبناني ,
اردني  ,مصري .
 عمو  ,فدوه أروحلك  ,انطيني أي نوع تايدوخلصني .
 ميصي���ر ياوليدي ميصير  ,هاي أس���واقالصدق واالمان���ة والزم أكون صادق وأمين
وي���اك  ,كل واحد يختلف بالس���عر والنوعية
فروح اسأل أمك يانوع تايد تريد .
 مو صارلي ساعة رايح جاي . ميخالف وليدي بعدك ش���باب  ,يله س���بعروح أسأل أمك وتعال .
فذهب الصبي وعاد بعد  20دقيقة ...
 يابه  ,امي تري���د تايد تركي الن تكول هوأحسن شي .
 -ش���فت ابني  ,النس���وان يعرفون أحسن ,

السجائر !!..
قاسم حسن محاجنة

ذات���ه ف���ي جمهوري���ة ليبي���ا
َ
وكدت أن
األشتراكية العظمى ،
َ
الرجال «  ..عندما
تقتل « ذاك ّ
ً
كان جالس���ا مع « األخ القائد
« حفظ���ه اهلل و رع���اه  ،في
خيمته الصحراويّة الشاس���عة
ُ
أخبرتهم بذلك
؟ .قال لي  :لقد
 ..فس���خروا ّ
مني  .وقالوا لي
ّ
ان روايتك لألحداث ال ُتص ّدق .
يستطيع األقتراب من
فمن كان
ُ
ضي���وف « األخ القائ���د « في
الصحراء الليبية العظمى  ..يا
.قل���ت ل ُه  :و ماذا َ
ُ
أنت
ُفالن ؟
فاع ٌل َ
اآلن  ،و ما الذي ستفعل ُه
ِ
ُ
غ���داً  ..يا ف�ل�ان ؟ .قال لي :
المرة إلى السويد
سأهاجر هذه ّ
ُ
الرجال
 .و عندما أرى « ذاك
ّ
يتمشى ُه َ
ّ
ناك  ،على الثلج ،
«
سأقو ُم بإطالق النار علي ِه فوراً
 ،ودون ت���ر ّدد  .و ل���ن أمنح ُه
���ح أرضاً في
الفرص���ة
لينبط َ
ِ
الوقت المناس���ب  .و سأصيب ُه
ف���ي رقبت ِه في مقت���ل من ّ
أول
رصاصة  .ولن يعود بعدها حيًّا
أبداً .عندها سأعو ُد الى العراق
إلنج���از معاملت���ي التقاعدية ،
ُ
وس���أحصل على تقاعدي  ،و
حص���ة عائلتي من الضيم  ..يا
ّ
ُ
.قلت ل��� ُه  :و ِنع َم الرأي
ُفالن
إذه���ب وقا ِتل في
ي���ا ُف�ل�ان .
ْ
ُ
السويد من جديد  ..ونحن هنا
َ
ّ
المؤزر على
نصرك
في إنتظار
األعداء  .وس���نحتفل بالراتب
ِ
التقاعدي معاً  ..يا ُفالن .
ّ
ق���ال لي  :ه���ذا اذا ل���م ُتص ِد ْر
حكومتنا الرش���يدة « حزمة «
األصالحات « الرابعة  ،و تلغي
من خالله���ا رواتبنا التقاعدية
 ،بع���د  45عاماً م���ن خدمتنا
الوظيفيّ���ة « غي���ر النضاليّة
«،ف���ي دوائ���ر دول���ة العراق
العجيبة  ..يا ُفالن.

ابو الطفران العراقي
وتريده بعطر لو بدون عطر ؟؟
 عمو  ,انطيني أي تايد تركي  ,مو أنشكيتبالنص  ,هسه لو أكو يمنا محل قريب غيرك
كان ما جيت عليك .
 واهلل ياابني آني ماشايف ولد يتعاجز مثلك ,هيه خطوتين لش���قتكم واسأل امك وتعال ,
ألن ماأكدر ابيعل���ك أي تايد بكيفي  ,ميصير
علي  ,هنا أسواق الصدق واالمانة .
حرام ّ
فذهب الصبي وعاد بع���د  25دقيقة ...وأبو
أبوه مصموط صمط ..
 عمو انطيني تايد تركي ابو العطر  ,وفضنيعاد .
 طيّ���ب  , ,ويانوع عطر تريد امك  ,برتقال ,تفاح  ,ليمون  ,بنفس���ج  ,ياسمين  ,خوخ
 ,كلي شتريد .
يمع���ود  ,انطيني اي تاي���د تركي حتى لو
َّ
بعطر الخره .
 ابني هذا شلون حجي  ,يعني تريدني أغشكبالكوه  ,أستغفر اهلل  ,دروح ابني
وأقشمرك
ّ
اسأل امك .
فذه���ب الصب���ي وعاد بع���د  25دقيقة وهو
بالكوه ...
يمشي
ّ
 يابه  ,تريده بعطر الليمون . زي���ن  ,امك ياحجم علب���ة تريد ؟؟ عندي 250غرام  500 ,غرام  ,كيلو  2.5 ,كيلو
 5 ,كيلو  -هاي شلون شغله ؟؟ عمي انطيني
اي حجم  ,ميهمني الس���عر بس خلي أخلص
 - .ميصي���ر ياولي���دي  ,تاليها وياك  ,يجوز

انطيك حجم كبير وامك تكول هوايه علينا لو
انطيك حجم صغير وميكفيكم وبعد ساعة هم
ترجعلي  ,ليش ماتروح تتأكد من امك ؟؟
فذه���ب الصب���ي وعاد بع���د  30دقيقة وهو
يسحل برجليه سحل ...
 تريد علبة ام  500غرام . عفيه عليك  ,هس���ه كلش���ي تمام  , ,هسهآني عرفت انت ش���تريد بالضبط  ,أتفضل ,
هذا تايد تركي بعطر الليمون يس���تعمل لغسل
المالبس في الغس���االت النصف اوتوماتيكية
عبوة  500غرام  ,اوكي ؟؟؟  -واهلل ياعمو
دمرتن���ي  ,نص نه���ار رايح ج���اي علمود
اشتري تايد .
طول بالك  ,احنا هنا بأسواق
 ميخالف ابني ّالصدق واالمانة الزم نتأكد انه طلبك مضبوط
مثل ماتريده حتى انت ترتاح واحنا هم نرتاح
.وف���ي هذه اللحظه  ,دخ���ل الى المحل رجل
يحمل على كتفه توالي���ت غربي  ,والغضب
والش���ر يتطاير من عيني���ه  ,وجاء ووضع
التواليت على المنضدة أمام البائع  ,ثم فجأة
وب���دون مقدمات قام بنزع بنطلونه  ,وبعدها
نزع لباسه الداخلي...
ث���م قال للبائع  :عين���ي  ,هاذي كل الغراض
كدام���ك  ,هذا التواليت  ,فدوه أروحلك  ,انت
رهمل���ي عليهن ورق تواليت وخلصني  ,مو
طلعتها لروحي ،فدوه لعيونك حيدر العبادي
 ..اي المرجعي���ة وياك  ,,والش���عب وياك ,,
والجيش وياك  ,,اي دفضنا عاد .

ُع ُ
���دت قب���ل أقل من ش���هر
انقط���اع او
بعد
،
للتدخي���ن
ٍ
توقف عنه لمدة  10أش���هر،
ٍ
إثر مُش���اركتنا ،أنا وزوجتي
العزيزة  ،ف���ي يوم «عالجي
« للفط���ام ع���ن التدخي���ن ،
وال���ذي كلّفنا ما يقارب األلف
وخمسمائة دوالراً أمريكيا ع ّدًا
ونقداً .وفي رأين���ا بأن الذي
دفعنا لإلق�ل�اع عن التدخين ،
هو المبلغ المدفوع «ألصحاب
ال َدورة»  ،ألنها ،أي الدورة،
كانت هابطة المس���توى ولم
ُتقدم لنا جدي���دا عن التدخين
وم ّ
َضاٍره  ،ولم ُتزودنا بتقنيات
وآليات «جدي���دة»  ،لم نكن
نعرفها سابقاً!!..
ُ
ب���دأت التدخي���ن ف���ي س���نٍّ
مُبكرة  ،فق���د كان من ضمن
«واجبات���ي» البيتي���ة ،
المسؤولية عن « ُد ّخان أبي»
 ،والمقص���ود بال ُدخ���ان هنا،
ه���و التبغ المف���روم يدويا ..
وورق الس���جائر  ،أي ورق
ل���ف التبغ المف���روم  .وكان
إسم هذا الدخان سابقاً وحالياً
 ،ال ُد ّخ���ان العرب���ي  ،تمييزاً
له ع���ن الس���جائر المُصنعة
والمُعبأة في ُعل���ب كرتونية
 ..وبم���ا أن «ال ُد ّخان العربي
« كان ممنوع���اً  ،مثلُ���ه مثل
الماريخوان���ا ،في الس���نوات
األولى لقيام دولة اس���رائيل ،
فق���د ُك ُ
ُخبئ دخان
نت ال���ذي ي ُ
أب���ي وورق س���جائره ..
وق���د قام ُقوات من ُ
الش���رطة
بتفتي���ش بيتنا ،م���رات عدة،
بحث���اً ع���ن بضائ���ع مُه ّربة
ودخ���ان عربي .ويب���دو بأن
الدولة أرادت أن « ُتس���اع َد»
ش���ركة تصني���ع الس���جائر
اإلحتكاري���ة« ،دوب���ك» ،لذا
أعلنت حرب���اً عل���ى ال ُد ّخان
العرب���ي  ،حتى الع���ام ، 67
سنة النكس���ة  ،وبعد حصول
التواصل بين ش���قي الشعب
الفلس���طيني  ،توقفت الدولة
عن مط���اردة الدخان العربي
 ،لكثرة انتشاره في المناطق
المُحتلة .وبما أنني المسؤول
ع���ن «م���زاج» أب���ي  ،فقد
تعلمت ّ
ُ
لف السجائر والتدخين
السن المبكرة  .ومن
في تلك ّ
ذكرياتي التي ال ُتنسى  .بأنني

šǇŚƣǅřśźů
ل���م يخط���ر ببال
أحد ان يتس���ابق
أعض���اء مجلس
محافظة الديوانية
دون كل���ل او ملل
“ لي���ل وصب���ح،
وصبح وليل “ من
اج���ل اتخاذ قرارات
مهمة كنا نعتقد انها
ستصب في مصلحة
المحافظة ومواطنيها
ولك���ن واق���ع الحال
يش���ير ال���ى ان
المصالح الش���خصية
كان���ت
الضيق���ة
حاضرة بقوة والغاية
الرئيس���ية هي كسب
الوقت والمراوغة لعل
المتظاهرين يصدقون
ان م���ا يحص���ل ه���و
الدواء الشافي للعلل التي تعاني
منها المحافظة.

حقيق���ة
ان ما حصل في مجلس محافظة
الديوانية حير العقول وأصبحت
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االقاالت “
على فل���س “ وبات المواطن ال
يعرف االن من يدير زمام األمور
“ تاهت علينه “ ففي كل ساعة

،ذات يوم ،لم ُ
أعد مباشرة الى
البيت من المدرسة اإلبتدائية
 ،وكان أب���ي بإنتظاري على
أحر من الجمر  ،ألن ورق ّ
لف
ّ
الس���جائر  ،وكان ابي وغيره
من كبار السن يطلقون عليه
«دفتر سيجارة « ،كان دفتر
س���يجارته قد نف���ذت اوراقه
 ...بح���ث أبي ف���ي كل مكان
ولم يس���ت ّدل على «مخبأي»،
فغضب كثي���را  ،لكن ما بيده
له���و مع
حيل���ة  ،فأن���ا في
ٍ
اصدقائي على ملعب المدرسة
الذي يبعُد كثيرا عن بيتنا ..
وما أن رآن���ي قادماً من بعيد
حتى «انفجر» غاضبا صارخا
في وجهي  :لي���ش تأخرت؟
ش���و الس���يرة ؟ وين مخبي
دفاتر السيجارة ؟!
ُ
وأظ ُّ
���ن بأن هذه ه���ي المرة
الوحيدة التي توقف فيها أبي
المرحوم عن التدخين لساعات
...الى أن وافت ُه المنية بسكتة
قلبية مُفاجئة!!..
ُ
ما علين���ا  ،تعلم���ت فن لف
السجائر في صغري  ،و ُك ُ
نت
شريك أبي في « ُدخانه العربي
« ودفاتر سجائره»  ،دون أن
يدري  ،او لعله عرف بذلك ،
ّ
وغض الطرف ..
في الس���نوات األخيرة ّ
دخنت
الس���يجار بكاف���ة أنواع���ه ،
الفاخ���ر جداً ،أتت ب���ه بناتي
ً
هدية لي من أمريكا والمكسيك
أثن���اء إقامتهن هن���اك لفترة
س���نة واح���دة  ،ل���كل واحد ٍة
من بناتي الث�ل�اث ال ُكبريات .
والرخيص الهولندي  ،بطعم
الك���رز ال���ذي ُك ُ
نت أش���تريه
 ...ناهيك���م ع���ن الهدايا من
المُحبي���ن واألصدقاء ،إلى أن
ُ
تعرضت لجلط���ة قلبية  ،وأنا
أُ
ُ
ُ
فارتعبت
دخ���ن س���يجارا ،
ُ
وتوقفت عن تدخين السيجار
ُ
ُ
..وع���دت الى الس���جائر  ،ال
ف���رق بي���ن نوعه���ا  ،فكلها
مقارنة بالسيجار تحمل نفس
الطعم ..
ٌ
ْ
ضج���ة قبل عدة
ث���ارت
وقد
سنوات على رئيس حكومتنا
نتانياه���و ألن «مص���روف»
الدولة على تدخينه  ،وصل
تكلفته شهريا  ،العشرة االف
ش���اقل  ،أي ما يُقارب الثالثة

االف دوالر شهريا  ...والسيد
نتانياهو «حبيب الرأسمال»
 ،ال يس���مح له بريستيجه بأن
ي ّ
ُدخن سيجارا رخيصا ..
هكذا كان حال بريس���تيجي ،
ُ
دخنت السيجار  ،فقد كان
حينما
بريستيجاً «ارستقراطيا»...
وبع���د أن ارتفع���ت اس���عار
الس���جائر بش���كل جنون���ي ،
نتيجة زيادة الجمارك عليها ،
«عاد» ال ُدخان العربي للحياة
 ،بعد ان كان نس���ياً منسياً ،
وتح���ول كثير م���ن المدخنين
ال���ى الدخان العرب���ي  ،الذي
تبغ مفروم ،
يُباع على ش���كل ٍ
وبسعر
أو س���جائر ملفوفة ،
ٍ
بخس  ..فأرباب األُسر الذين
يُعيل���ون عوائلهم  ،من ِّ
كدهم
وع���رق جبينهم  ،توقفوا عن
ش���راء ُعلب السجائر باهظة
الثم���ن واس���تعاضوا عنه���ا
بال ُد ّخ���ان العربي  ...الذي له
رائحة مميزة غير مس���تحبة
أو غي���ر مقبول���ة  ..ألن
تع���ودوا على الرائحة
الناس
ّ
«اللذيذة» لسجائر الشركات
ال ُكبرى !!..
طي���ب ي�ّل�اّ (أي انص���رف) ،وبتدخ���ن عرب���ي كمان ؟!
قالها لي ش���اب ،لم يسبق لي
التع���رف عليه ،قاله���ا بنبرة
استعالئية س���اخرة مُزدرية ،
فقد عرف بريستيجي من نوع
سجائري العربية ذات الرائحة
ّ
النفاذة !!..
ُ
وبهكذا انضمم���ت الى طبقة
البروليتاري���ا ال ّرثة  ،وتحول
بريس���تيجي من قم���ة الهرم
االرس���تقراطي  ،مع مدخني
الس���يجار  ،يليه���م مُدخن���ي
المارلب���ورو وأش���باهه  ،ثم
الصنع
مُدخني السجائر محلية ُ
باهظة الثمن ايضا  ،الى قاع
الهرم مع الفقراء والمساكين
من مدخني السيجارة العربية
 ،ول���م تنفعن���ي ثقافت���ي وال
ذكائ���ي  !!..لكنني ل���م افقد
األم���ل بالعودة ال���ى وضعي
«الطبقي» الس���ابق  ،وذلك
بعد إنهاء اوالدي دراس���تهم
الجامعية .!!..

تركي حمود

تس���مع

خبرا جديدا .!!..
فم���ا نس���معه م���ن تصريحات
صحفية ألهب���ت مواقع التواصل
االجتماعي حول تبادل االتهامات

تارة بالتزوير وأخرى باختراق
القان���ون بين قطب���ي الحكومة
المحلي���ة التش���ريعي والتنفيذي
بتنا نتخي���ل أنفس���نا اننا في “
والية بطيخ” وان ما يحصل هو
من نسج خيال حكايات ألف ليلة
وأنها لم ول���ن تحصل حتى في
“األفالم الهندية “ولكنها أضحت
واقع حال ،ومنه���ا إقالة رئيس
مجلس المحافظة جبير الجبوري
من منصبه من قبل كتلة صرخة
المتظاهرين المشكلة حديثا .
وتعمي���م كتاب من قب���ل محافظ
الديواني���ة عم���ار المدن���ي الى
الدوائ���ر الحكومية يقتضي بعدم
التعامل مع الجبوري الذي أعلن
هو االخر عن تقديمه طعنا بقرار
اقالت���ه من منصب���ه واصفا تلك
الجلس���ة بغي���ر القانونية فضال
عن إقامته دعوى قضائية على
االعض���اء الذين صوت���وا على
اقالته وإحالتهم للنزاهة باعتبار

ان اجتماعه���م لم يكن جلس���ة
وانما ه���و اجتم���اع لمجموعة
م���ن االعضاء كانوا يتعللون في
بيت المحافظ إليهام المتظاهرين
بان اقالة رئيس المجلس ستحل
المشاكل الموجودة في الديوانية
وه���و مخالفة صري���ح لقانون
مجال���س المحافظ���ات بحس���ب
قوله ،كما أصدر الجبوري امرا
اداري���ا يقضي بأنه���اء عضوية
عض���و مجل���س المحافظة علي
ف���وزي زيدان الذي كان من بين
المصوتين على اقالته بحجة عدم
اس���تيفاءه االجراءات القانونية
كعضو بديل عن العضو السابق
محمد هدام حسن.
واالده���ى م���ن ذلك فق���د أعلن
رئي���س المجل���س المق���ال عن
قبوله الستقالة المحافظ بذريعة
ان المحافظ قدم طلبا إلعفائه من
منصبه وقد أرس���ل كتبا رسمية
الى رئاسة الجمهورية والبرلمان

ومجلس الوزراء حول قبول تلك
االستقالة معلنا عن تشكيل لجنة
خاصة الس���تقبال المرش���حين
الجدد لش���غل منص���ب المحافظ
الجديد.
ولم تمض س���اعات على تلك “
الطركاع���ه “جاء ليط���ل علينا
تصري���ح ص���ادر ع���ن المكتب
االعالمي للمحاف���ظ ينفي تقديم
المحاف���ظ اس���تقالته الى رئيس
المجلس الس���ابق وان التوقيع
ف���ي ذيل المنش���ور ه���و ليس
توقيعه وقد وجه المحافظ كتاب
الى هيئة النزاه���ة للتحقيق مع
رئيس المجلس المقال لتجاوزه
الصالحي���ات والقي���ام بمخاطبة
السلطات العليا والتمسك برئاسة
المجل���س وتقديم اوراق مزورة
باسم المحافظ تتضمن استقالته
م���ن المنص���ب “ ش���تحط الها
وتطيب “.
ومازالت الصراعات واالتهامات

مس���تمرة بين تلك األطراف ولم
تتوقف عجلته���ا يقابلها صمت
المواطن الديواني وعدم اكتراثه
لما يجري “بخيرهم ماخيّروني
وبش���رهم عمّوا عليّ���ه “ ألنه
أدرك حقيقته���ا بأنها صراعات
كرسويه مصلحية وبالتالي بات
كالمتف���رج على حلب���ة صراع
“ديوك الهراتي” يش���اهد دمها
وهي تنزف ويق���ول “آني ياهو
مالتي ،نارهم تاكل حطبهم”.
ان صراع���ات ه���ذا العص���ر لم
يؤلفها الشارع فهي بين أعضاء
الح���زب الواحد أخ���وة األمس
أعداء اليوم فكل منهم يبحث عن
س���ر بقائه واحتفاظه بالمنصب
حتى ل���و اضطره االمر للتحالف
مع الشيطان الن حرب االقاالت
قد ب���دأت وال مج���ال للهدنة اما
لس���ان حال الش���ارع المنتفض
فيقول اين هي اإلصالحات افتونا
جزاكم اهلل خيرا .!!!...

