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حميد حران السعيدي

امين يونس

نعيد
نشر
المقال
الهميته
اللقطة األولى :
أثناء تبا ُد ٍل القصف بمدافع الهاون
َ
 ،بين البيشمركة وقوات ما يُسمى
داعش
دول����ة الخالفة اإلس��ل�امية ِ
���ارف
أيام قليلة  ،على مش� ِ
 ،قب����ل ٍ
مدينة الموصل ُ ..جرح البيشمركة
( إسماعيل )  ،جرحاً بليغاً في كتف ِه
ِي فوراً الى المواقع
َ
األيسر  ..واُخل َ
الخلفي����ة ومن ثم الى المُستش����فى
 .ف����ي ِخضم حمل ِه ِم� ْ
���ن ِقبَل رفا ِق ِه
وإيصال ِه إلى السيارة التي نقلَ ْت ُه ..
َ
سقط هاتف ُه َ
النقال  ،كما يبدو  ،من
وعثر علي ِه صديق ُه ورفيقهُ
جيب ِه ،
َ
في نف����س الربية ( أحمد )  ،ولكن
بعد مُغادرة السيارة .
بعد نصف ساع ٍة من الحادِث َ ..ر َن
ْ
وجرت المُحادثة التالية
الهاتِف ..
 *:آلو
 آلو  « ..بلهج ٍة مُعاتِبة «  :مرحباكاك إسماعيل َ ..
أنت مطلوب إيجار
���هرين  ،وهذا هو الشهر الثالث
ش� َ
 ..و
َن َ
* عفوا  ..م ْ
أنت ؟
أليس هذا تلفون إسماعيل ؟
 َ* بلى  ..وأنا صديق ُه أحمَد .
 وأين إسماعيل ؟* ماذا ُتريد من ُه ؟
 أنا صاح����ب الدار التي يُقيم فيها ..وهو مطلوب لي وأنا بحاجة إلى
فسأضطر
اإليجار  ،وإذا لم يدفع ،
ُ
إلى إخراج عائلت���� ِه من الدار ! ..
نادي علي ِه رجاءاً  ..ألكلِم ُه .
َن ؟ لقد ُجرح َ
* اُنادي م ْ
قبل قليل ،
ِ
ونق َ
ُ
ِل إلى المستشفى  ،وسقط منهُ
ُ
تلفونه .
 أنا آسف لسماع ذلك  ..أرجو لهالشفاء العاجل  .مع السالمة
......................................
اللقطة الثانية :
عصر يوم َ
اإلثنين 2015/10/5
���وق ما في أربيل
في أحد ِ
أزقة س� ٍ
 ،حيث ُتباع أرقام الهواتف النقالة
وأرق����ام لوحات الس����يارات  ..في
تقلي ٍد أحمق وس����اذج  ،لما يجري
ف����ي بع����ض ال ُم����دن الخليجية ..
وصل شابان متأنقان  ،الى المحل
 ..وج����رت المحادثة أدن����اه  ،بين
الشابَين وصاحب المحل :

* الشاب األول  :مرحباً  ..هل رقم
ُ
جاهز
الموبايل الذي
أوصيت علي ِه ِ
ُ
حصلت علي���� ِه بعد ُجه ٍد
؟ -نع����م ،
جهيد  ..ولك����ن صاحب ُه ال يرضى
بأقل من  21أل����ف دوالر  .ناول ُه
البطاقة والكارت  .وبعد أن تفحص
ُطابقة
الشاب األرقام  ،وتأك َد بأنها م ِ
ْ
إنفرجت
تماماً لنفس يوم ميالده ،
���رج من جيب ِه «
أس����ارير ُه  ..وأخ� َ
دفترين « أي عش����رين ألف دوالر
َ
َ
دوالر أخرى
وأضاف إليها أل����ف
ٍ
من جيبه اآلخر ! .
* الش����اب الثان����ي  :ورق����م لوحة
الس����يارة المتك����ون م����ن رقمين
َ
متشابهين فقط ؟
 أن���� ُه موج����ود  ..ولك����ن هنالكمُش����كلة ُ .
كنت ق����د أخبر ُتك  ،بأن
السعر خمس����ين ألف دوالر  ..في
يصر على ثالثة
حين ان صاحب����ه
ُ
وخمس����ين ألف  ..علماً أن ُه هنالك
جاهز بهذا السعر  ،إذا لم
مُش���� َت ٍر ِ
ترد ُه َ
أنت ! .
ُ
* الش����اب الثاني  ،بتأفف  :أمري
إل����ى اهلل َ ..
هات المُعامَلة  .ثم فتح
حقيبته ودفع المبلغ على داير مليم
وغادر مع صديقه الش����اب األول
.
َ
.
...................................
لقطتان  ..في نفس الساعة ونفس
مكاني����ن م َ
الي����وم  ،ف����ي َ
ُختلفين ،
ناس من نفس المُجتمع :
الُ ٍ
* بيش����مركة جريح  ..لم يس����تلم
���هر « علماُ
الرات����ب منذ ثالثة أش� ُ
أن راتبه الشهري اليتجاوز 800
ألف دينار أي حوالي  650دوالر
« ..اليملك ً
ماال لدفع إيجار المنزل
الصغير الذي يقيم في ِه .
هاتف ّنقال ،
شاب يش����تري رقم
* ٌ
ٍ
ُطاب����ق ليوم ميالده  ،ب  21ألف
م ِ
وشاب َ
آخر يشتري لوحة
دوالر .
ٌ
َ
ُتشابهين ب 53
س����يار ٍة برقمَين م
أل����ف دوالر [ أي ما يُع����ادِل أكثر
من  81راتب ش����هري للبيشمركة
إسماعيل ] .
..................................
ال يُمكِن أن يس����تمر الوضع هكذا
 ..في ظ����ل هذا التف����اوت الطبقي
المُشين .

معال����م (النغنغ����ه) والحي����اة
الناعم����ه تظهر عل����ى وجوه
من أثروا على حس����اب جوع
أبناء جلدتهم و ُتكمِلُها البدالت
أألجنبي����ة المناش����يء ذات
النس����يج الممي����ز و(الفصال
الم����ودرن) وحي����ن يُض����اف
لها العطر الثمين وس����يارات
الدف����ع الرباع����ي ومصروف
الجي����ب بالعم��ل�ات أألجنبي����ه
ليك����ون (النات����ج النهائ����ي)
مواطن م����ن الدرجه الخاصه
يضاع����ف (خصوصيته) حفنة
من التابعي����ن الذين يتصيدون
فرص����ة مرافقت����ه أو خدمته
وتنفيذ أوامره .ظهر أحد أبناء
(ألحراميه) في مايشبه (موكب
مسؤول من هذا الزمان) حيث
كان يتق����دم بس����يارته الحديثه
رباعي����ة الدفع تليه س����يارتي
(بيك أب)  ,وعند نقطة محدده
وقفت السيارات الثالث وترجل
الجمي����ع  ,أحت����ل موقعه على
الرصي����ف ببدلت����ه الس����وداء
وقميص����ه أألس����ود وأحاط به
من ترجل����وا من الس����يارتين
بعد أن أنزل����وا حمولتهما من
أألعالم والالفتات الحس����ينيه
والقماش أألسود  ,نظر الرجل
الطويل ذو الرأس الكبير بوجه

(س����يده) وصاح باعلى صوته
(اللهم صل����ي على محمد وآل
محم����د) وردد معه الجميع ثم
أردف (إذا لبس الس����واد سبى
العباد عيني علي����ك بارده بال
حس����د طالع كمر)  ...فتر فاه
عن إبتس����امة رضا من تملق
(طويل القامه) المعهود وقال
ل����ه مبتس����ما ( :ت����ره بعدني
ماراضي عليك على مود فص

ملاذا يق ّلصون ساعات
الدوام في شهر محرم؟
محمد الرديني

şźſŏŠƘŝŹŐŝŠƟźƛ
بع����ض الفن����ادق األمريكية في
والي����ات بعينه����ا تمنع تقاس����م
الغرف بين األشخاص والأعني
األزواج منه����م واألصدق����اء من
الرجال واإلناث فكل ش����ئ متاح
للرجل وأنثاه سواء كانت زوجة،
أو عشيقة ،أو صديقة ،أو عاملة
ملهى ،أو واحدة من بنات الليل
تعرف عليها صدف����ة في زاوية
مظلمة .بل م����ن الرجال تحديدا،
وكنت وصديق����ي عمر نرجو أن
نقتصد في المبالغ التي بحوزتنا
من خالل المش����اركة في الغرفة
الت����ي نريد المبي����ت فيها ألربع
لي����ال ،ف����كان فندق ف����ي والية
يرفض ،بينم����ا يقبل فندق آخر،
فكنا نبيت هانئين في الغرفة التي
نستأجرها شراكة وكالنا مطمئن
الى األموال التي بقيت في جيبه،
وياليت ه����ذا النظام عندنا فنحن
نرحب بتقاس����م الرجال للغرف،
بينم����ا النتيح الفرص����ة لرجال
ونساء أن يفعلوا ذلك وهذا تبعا
للنظام الدين����ي والقيمي المتبع

عندن����ا ،فاليجوز التش����ارك في
الغرف بالنسبة للرجال والنساء
إال األزواج منه����م حصرا.غرفة
التنس����يق التي تم فتح بابها في
المنطقة الخضراء ببغداد ،وتضم
أربعة شركاء من روسيا وإيران
والعراق وسوريا متسعة ،وتتيح
تقاس����م المعلوم����ات واألخب����ار
والتقاري����ر والق����رارات ،لكنها

 درس� ُ���ت المحاس����بة
والقانون والتاريخ واللغة
العربي����ة فتعلم� ُ
���ت م����ن
المحاس����بة :أن كل م����ن

يعطي دائن وكل من يأخذ
مدين .وم����ن القانون :أن
القانون ال يحمي المغفلين.

هادي جلو مرعي

الترحب بأي إش����ارة الى وجود
أمريك����ي ،أو عراقي متعاون مع
واش����نطن ،وحتى لو كان األمر
مرتبطا ببعض الش����ك في نوايا
الطرف العراق����ي كما حصل مع
رئيس الوزراء حي����در العبادي
الذي رفضت الغرفة تعيين ضباط
من طرف����ه ليكونوا ج����زءا من
التنس����يق للريبة بوجود تعاون

ƲƨƫƹŢưƬƘţƹŢſŹŵ
ومن التاريخ :أن علينا أال
نكتفي بدراسة تاريخنا ،بل
دراس����ة تاريخ وحضارات

العقي����ق اليماني م����و عبالك
ناس����ي)  ,رد علي����ه أألخر :
(اهلل كريم الموعود بيه أحسن
من التاكل����ه)  ,ثم وجه كالمه
اله����اديء الرصي����ن للجميع
وأألبتس����امة التف����ارق محياه
( :أري����د توزع����ون الالفتات
والص����ور عل����ى كل المنطقه
وتلف����ون الس����رادق بالقماش
أألس����ود وأنتظر منكم مكالمه

حتى يجي الوالد وياي يشوف
وبعدي����ن نروح كلن����ا للديوان
نتعش����ه هناك)  ...قال كلماته
تلك ثم أمسك بيد طفلته الجميله
ذات الث��ل�اث س����نوات الت����ي
ترتدي بدله س����وداء وتمسك
بيدها علم����ا مثلثا صغيرا ُكتب
عليه ياحس����ين بلون ذهبي ,
ودع الجميع وعاد الى سيارته
مغ����ادرا المكان ت����اركا (خلية

النحل) تعمل بما يُرضي الوالد
الذي سيأتي بعد قليل !!:.
ليس بعيدا عن ذلك المكان كان
الحاج قاس����م وأبن����اءه وأبناء
ش����قيقه يقومون بعمل مشابه
من حي����ث المظهر مختلف من
حي����ث الجوه����ر  ,كان الحاج
الوق����ور يرتدي (دشداش����ته
الس����وداء) ويح����رص عل����ى
مش����اركة ألشباب في عملهم ,

جاءه إبن ش����قيقه سائال عن
المكان المناس����ب لعرض تلك
الص����وره الكبي����ره المفترضه
لألمام الش����هيد فأجابه الحاج
وهو مستمر على إنجاز مابيده
من عم����ل ( :بويه محمد وين
ماتخليها خليها الحسين تشوفه
الكلوب كبل العيون يبعد عمك)
 ,صاح ابنه أألكبر على صاحب
(الس����توته) طالبا منه التحرك
نحو الم����كان الذي يقف فيه ,
يبدو أن أألخر لم يسمعه فكرر
نداءه عليه بصوت آمر (تعال
ولك)  ...س����مع الح����اج ذلك
فأش����ار لولده بالقدوم نحوه ,
وحين إقترب منه قال ( :بويه
اليشتغل للحس����ين جاي يخدم
مو يصدر أوامر  ,شلون تكول
تعال ولك إنت ماتس����تحي من
الحس����ين  ,روح لخوك إعتذر
منه واس����تغفر ربك ) .س��ل�ام
على حس����ين الفقراء  ..سالم
عل����ى من أستش����هد بين يديه
 ,وطوبى لمن أحب الحس����ين
شهيدا ومضحيا دون مباديء
العدل والحريه .

ف����ي هذا الش����أن بي����ن العبادي
والواليات المتحدة األمريكية التي
اليروق لها الحضور المتسارع
لل����روس واإليرانيي����ن في بغداد
الت����ي إجتهدت كثيرا للس����يطرة
عليها ،وهاهي ترى إنها تخرج
من سطوتها لصالح العدو األكبر
روسيا ،وحليفتها الماكرة إيران.
الروس أعلنوا إنهم مس����تعدون

للتدخل في سوريا في حال طلبت
دمشق ذلك ،وكان هذا التصريح
إشارة الى قرار متخذ فعال ،فقد
سارعت دمش����ق بطلب التدخل،
وماهي إال س����اعات والطائرات
الروس����ية ت����دك العش����رات من
األهداف بضربات مرعبة لم يكن
متوقعا حصولها به����ذه الكيفية
التي فاج����أت واش����نطن ذاتها،
وتدمير أهداف عدة في محافظات
مختلفة ،وتكررت هذه الغارات،
ثم أعلنت موسكو إنها ستستمر
لشهور عدة مقبلة في عملياتها
العس����كرية ،بينما قامت طهران
بإرسال تعزيزات يبدو أنها تعتزم
من خاللها شن عمليات برية في
العمق الس����وري.الروس أعلنوا
بعدها إنهم مس����تعدون لتوجيه
ضرب����ات لداعش في العراق في
ح����ال طلبت بغداد ذل����ك ،وبغداد
لم تطلب حت����ى اللحظة ،ولكنها
ترحب على أية حال في أي جهد
دول����ي لتوجيه تل����ك الضربات،
والمس����اعدة في قت����ال التنظيم

قحطان محمد صالح الهيتي
األم����م األخ����رى .وعرفت
من اللغ����ة العربي����ة :أن
الضاد هو الحرف الوحيد
الذي يوجد فيها ،وال يوجد
في أية لغ����ة أخرى .لذلك
س����ميت بلغة الض����اد -.لم
ادرس السياس����ة ،ولكني
عرف ُ
ِت بأنها فن الممكنات،
ففيها (يضيع) حق الدائن
وفيه����ا القان����ون (يضيم)
المواط����ن ،وفيه����ا قراءة
تاريخ الش����عوب (ضالل)
مبين ،وفيها صار (الضاد)
قاسما أعظما لكل األسماء
واألفعال في لغة الحاكمين-.
وعرفت من دروس الحياة
بأننا نح����ن (المقهورين)
���س
���ن مفل� ٍ
دائن����ون لمدي� ٍ
ألنن����ا أعطينا كل ش����يء

ولن نحصل على ش����يء.
ومغفلون ألنن����ا ظننا بأن
القانون يحمينا ،وفاشلون
ألننا َح ِسبنا التاريخ مجدا
فافتخرن����ا ب����ه ونس����ينا
عم� َ
���ران الحاض����ر مثلما
نسينا أن في لغتنا حرفاً ال
مثيل له في لغات الشعوب
األخ����رى َس� َّ
���خر ُه أول����و
األمر ّ
منا في(االضطهاد)،
و(الضي����م) ،و(الضياع)،
و(الضرب) ،و(الضعف)،
و(الضرر) ،و(الضغينة)،
َّ
و(الضن)،
و(الضحال����ة)،
و(الضجيج) ،و(الضالل)،
و(اضرام) النار ،و(ضغط)
ال����دم ،و(الضحك)عل����ى
الذق����ون ،وع����دم (ضبط)
الفاسدين.

اإلرهاب����ي ،وإذا كان����ت طلب����ت
المس����اعدة من باري����س ولندن
وواشنطن وغيرها من عواصم
فلماذا التطلب ذلك من موس����كو
القوية والفاعلة ،والمرجح إنها
ج����ادة في الحرب عل����ى التنظيم
ألنه����ا مهددة بالفعل منه ،وليس
ألنها تستخدمه كما تفعل أمريكا
وحلفاؤه����ا منذ أكث����ر من عام
ونصف؟ وجود غرفة تنسيق في
بغداد يعني وجود نية كاملة لفعل
ش����ئ والقيام بعمليات عسكرية
بري����ة وجوي����ة لدع����م القوات
العراقية لدحر التنظيم اإلرهابي،
لكن ذلك كله س����يصطدم بالنوايا
األمريكي����ة ،ونواي����ا حليفاته����ا
الغربيات وفي الش����رق األوسط،
وه����ذا ماسيش����عل المزي����د من
الصراعات ،وإنا لمنتظرون.

انه س���ؤال محير ال أحد يملك االجابة
عليه ماعدا «المخابيل امثالي».
افتهمنا ان الصوم يرهق الناس بسبب
الجوع والعطش رغم انهم يعانون من
االثنين على مدار الس���نة وال يهمهم
ان حل رمضان أم غادر ،ولهذا تتكرم
حكوماتنا السابقة والالحقة بتخفيض
عدد ساعات الدوام ساعتين فقط.
وحين تسأل عن س���بب هذا االجراء
يقولون لك»يامعود الصوم عن االكل
معاناة وأي معاناة،انه يرهق الجس���د
ويثير التعب والنعاس.
ويأتي���ك اختصاص���ي ف���ي «االكالت
الطبيعي���ة» ليقول لك بف���م مليان ان
الغ���ذاء يعن���ي الطاق���ة والطاقة هي
المح���رك لالنس���ان العام���ل وبدونها
تضعف امكانياته في االنتاج.
صخم اهلل وجهك ياأختصاصي يا أبن
س���تين منافق.مت���ى كان العراقي في
الدوائر الخدمية منتجا؟ومتى يكش���ف
عن اسنانه وهو يبتسم للمراجع؟ومتى
انجز معاملة احدهم مهما كان نوعها
في نفس اليوم؟.
ويأتي االن عباق���رة مجلس محافظة
المثن���ى ليقرروا تخفي���ض العمل في
ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة
في شهر محرم.
تحرم عليكم عيشتكم ايها المنافقون.
احده���م وه���و صاح���ب سكس���وكة
س���وداء جدا يتباه���ى بالقول:ارجوك
التغلط،الزم تعرف ان العشرة االولى
تقس���م الن���اس الى
من ش���هر محرم ّ
اقسام،قسم يجدها فرصة للسهر ولعب
الطاولي وتدخين الشيشة في المقاهي
وما أكثرها والقسم اآلخر يلطم نهارا
ويبك���ي ليال ويهدر ق���واه في العويل
واليمكن له ان يؤدي واجبه الوظيفي
وهو في هذه الحال .اما القسم الثالث
ويض���م مجموعة منتخبة من اصحاب
العمائم الذي���ن يجدون فرصة لالثراء
فوق ثرائهم وشعار «لنضحك عليهم
فانهم يس���تاهلون» او «ي���اهلل ولكم
هاي فرصة النع���اش جيوبنا بالدوالر
االخضر».
في ش���هر محرم ايها المتدينون نزيد

من حماسنا في العمل ألرضاء امامنا
الحس���ين،وفيه ايضا نشعر باالعتزاز
ألنن���ا نحقق انج���ازات خدمي���ة الى
مواطنيننا لنشعرهم ان الشهر مقدس
بالعمل وليس باللطم والنواح والعويل
عل���ى مافات،نش���عرهم ان المواطن
مس���تلب وعلى الكل تصحيح الصدع
و»تخيي���ط» رقع���ة الفس���اد المالي
واالداري.
ياناس ت���رى ال مجلس محافظ المثنى
وال مجال���س المحافظ���ات االخ���رى
حريصون على دينكم،انهم يحقنونكم
باب���ر تخدي���ر جلبوها م���ن الجارات
المجاورة.
ياناس ارفضوا قرار تقليص س���اعات
الدوام فانك���م بحاجة ال���ى كل دقيقة
للبناء وليس للشخير.
س���تقلب مجالس المحافظات االخرى
خالل ايام مقولة»والتنابزوا بااللقاب»
ويص���دروا قرار»التخفيض» اس���وة
بعباقرة مجلس المثنى.
يتحدى اوالد الملحة أي عضو في هذا
المجل���س او غيره في المحافظات ان
يق ّدم كش���فا حقيقيا في انجازاته خالل
ع���ام مضى او على االقل خالل نصف
السنة الماضية.
س���يقولون ل���ك ان البلدي���ة رصفت
 3كيلومت���رات وعش���رات امتار من
رصي���ف الس���وق القدي���م واوعزت
للشركات المقاولة بضرورة االسراع
في تنفيذ مشاريعها وعدم التلكؤ الذي
زاد عن ج���ده واالس���تعداد لمجابهة
برد الشتاء القارس وامطاره الغزيرة
باس���تيراد الرافع���ات العمالقة لرفع
صخرة»عبع���وب» م���ن المج���اري
واالستعانة بالش���ركات العالمية لبناء
بيوت قليلة التكلفة للمواطنين بعد ان
منحهم السيد»النائب» صكوك التمليك
الفضائية.
اس���تحوا على حالكم ايها البشر فالبلد
بحاجة للبناء وليس للشخير.
ان بلدكم مخرّب ايها الس���ادة وشهر
محرم فرصة التع���وض لتقليص هذا
الخراب.
بطران مو؟؟؟

