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العدد 2457 :

بين أربيل
والسليمانية

حميد حران السعيدي

ƕŚǀƌƫřśŚŞſŏƹ ƕŚƤƫř ƹ ƵŹŚƨƫŏ
امين يونس

«  ..ف���ي أح���د األف�ل�ام األمريكية
ً
ع���ادة
البوليس���ية  ،الت���ي تمت���ا ُز
بالتش���ويق واإلثارة  ،والذي أعتقد
ِ
ان بطله كان ( آل باتشينو )  ..تقوم
عناصر من اإلس���تخبارات  ،بإلقاء
القب���ض على صحفي  ،وإيداع ِه في
س���جن إنفرادي  .يتفاجأ الصحفي ،
ٍ
ويتساءل عن السبب في ذلك  ،علماً
أن ُه لم يقترف حسب « زعمه «  ،أي
ٌ
منخرط منذ ُم ّدة في
مُخالفة  ،بل هو
كشف أالعيب ومخططات عصابات
ومافيات مُتحكمة في المدينة .
لست متهماً
أنت َ
يجيب ُه مسؤول َ .. :
َ
وال مسجوناً  ،أننا جلبناك الى هنا ،
َ
حمايتك  ،من العصابات
كي نستطيع
َ
ً
ُ
َ
والمافي���ات  ..ألن���ك إذا كنت ُحرا ،
فأنهم يس���تطيعون الوص���ول إليك
وإيذاءك ! « .
............................
ْ
منعت نقطة التفتيش
يوم أم���س ...
« ب���ردى « الخاضعة لنفوذ الحزب
الديمقراطي الكردس���تاني  ،رئيس
برلمان أقليم كردس���تان  ،القادم من
ُتوجه الى مقر عمله
السليمانية والم ِ
 ،منعَت ُه من الدخ���ول الى العاصمة
أربيل ! .
والسيد « يوس���ف محمد « رئيس
برلمان أقلي���م كردس���تان  ..تفاجأ
َ
وتساءل عن
بدور ِه من هذا األمر ،
الس���بب  ،علماً أن ُه « يزعم « بأنهُ
لم ي ُ
ش���ئ خاطئ ولم ينتهك
َقم بأي
ٍ
ٌ
القواني���ن  ..بل هو مُنش���غِل طيلة
الفت���رة الماضية  ،بإحي���اء ال َدور
الريادي للمؤسسة التشريعية .
َ
قال ل ُه مس���ؤول ُ .. :
نحن نفعل ذلك
ً
 ،حفاظا على هيبت���ك وإحترامِك ..
َ
دخلت ال���ى أربيل اآلن (
إذ أن���ك لو
بعد األح���داث المريرة في قلعة دزة
وكرمي���ان والس���ليمانية  ،والت���ي
ْ
إستهدفت مقرات الحزب الديمقراطي
)  ..فأننا النستطيع ضمان سالمتك
!  .فهنال���ك الكثيرين من الش���باب
الحارة
المتحمس ومن ذوي الدماء ّ
َ
إهانتك وحتى
 ،ل���ن يتورعوا ف���ي

اإلعتداء عليك ! .
...........................
نفس الشئ َ
وزيري المالية
حدث مع
َ
ُ
صحا «
والبيش���مركة  ..فلق���د « ن ِ
بالخروج من أربيل وترك الوزار َتين
 ،ك���ي يديرهم���ا ال���وكالء  ..ألن
بقاءهما في أربيل مدعاة للقلق على
حياتهما ! .
ومن الطبيعي  ،ان الشباب المتحمس
في أربيل ( يعرفون جيداً ومتأكدون
) أن « حرك���ة التغيير « هي التي
ْ
حدث���ت ..
وراء ُكل القالق���ل الت���ي
وبم���ا ان رئيس البرلمان وعدد من
ال���وزراء ُ ،هم م���ن جماعة التغيير
 ،فينبغ���ي عدم بقاءهم ف���ي أربيل
ُ
ونفيهم الى السليمانية ! .
..........................
ُ
الخالصة :
* كم���ا في فيلم « آل باتش���ينو « ،
حيث على الصحفي السجين
 ،أن يش���كر السلطة  ،على
وضعه في الس���جن  ،حتى
التقتل���ه العصاب���ات او
تعت���دي علي ِه  .فعلى رئيس
البرلمان في أقليم كردستان
 ،أن يق���دم آيات اإلمتنان ،
للس���يطرة التي َ
منع ْت ُه من
ْ
ُ
وجَنبته من
دخول أربيل ّ ..
التع ُرض لإلهانة ! .
* أربيل ليست السليمانية ..
تعج بالقنصليات
فالعاصمة ُ
األجنبية والشركات النفطية
ْ
سمحت
وغيرها  ..فماذا لو
الجه���ات المعنِية  ،بدخول
رئي���س البرلمان والنواب
الى أربيل وعقدهم جلسة
صخب
برلمانية  ،وإحداث
ٍ
وضجيج وإثارة المشاكِل،
وإنع���كاس ذل���ك عل���ى
ْ
أل���ن تهتز
الش���ارع ؟ ..
ص���ورة األقليم  ،الزاهية
 ،ف���ي نظ���ر القنصليات
األجنبي���ة والش���ركات
العالمية ؟.

(الكاره)  :ليست إشتقاقا لغويا
يحمل معنى (الكراهيه) وليست
المفرده المتعارف عليها شعبيا
والدال���ه على (الحزم���ه) مثل
(كارة حش���يش أو قص���ب) أو
غيرهم���ا مما ي َ
ُحتز ْم لتس���هيل
نقله م���ن مكان ألخ���ر بل هي
كلمه تس���جل براءة إختراعها
للمرح���وم (كحي���ط) ش���خصيا
وب�ل�ا منافس (وهيله) على من
س���مع إن غيره قد إس���تخدمها
ذات يوم  ,أما متى نطق الرجل
بها وعلى ماذا أراد أن يدل بها
فأليكم حكايته :
ف���ي مطل���ع س���بعينيات القرن
الماض���ي تقرر إع���ادة توزيع
أألراض���ي الزراعي���ه عل���ى
الفالحين بموجب قانون أألصالح
الزراعي المُعدل بنسخته الجديده
 ,وكانت اللجان المش���رفه على
التوزيع تتك���ون من مجموعه
من موظف���ي الدوائر الزراعيه
والفنيي���ن وممثل���ي الجمعيات
الفالحيه و(كحيط) وأشقائه من
بين س���كان المنطق���ه الذين لم
ترد أس���مائهم في (العقود) لذا
إنتدبه أشقاءه على غير رضى
م���ن أمهم لكي يطال���ب اللجان
بشمولهم بتوزيع أألراضي ...
دخ���ل الرجل (الفصي���ح) على

هذه الصالة  ،بالنس���بة ألمثالي من «
عجبي���ن دائماً  ..و
الطارئي���ن «  ،ال ُم َت ّ
ً
الذين ال يعرفون ش���يئا عن هذا العالم
الذي يعيش���ون فيه  ،غي���ر مباديء
قصة الكلفة
األقتص���اد الس���خيفة  ،و ّ
 العائد الخرافيّة  ،التي ال يش���تريهاُ
صباً
َهم « م ْ
أبس���ط الناس  ،و « أرفع ُ
َن ِ
 ..بفلسين .
ُ
تدخل ال���ى الصالة  ..وتجد األطباء
و
بفحص
النبيلي���ن  ..و يق���و ُم الطبيب
ٍ
تخطيط
ويطلب أجراء
جيّد ومتكامل ..
ُ
ٍ
للقلب .
ويق���و ُم المُم ّرُض الوحيد  ،في الصالة
الم ّ
ُكتظِة بعشرات المرضى ( ومرافقيهم
ً
بكثير  ..وبنس���بة 1
األكثر عددا منهم
ً
مريض  3 /مرافقي���ن على ّ
األقل ) ..
بإج���راء التخطيط المطلوب بس���رعة
بجهاز تبيّن لي فيما بعد
وبكفاءة  ..و
ٍ
أحدث وأكث ُر ً
ُ
دقة في نتائجه من
ّ ،أن���ُه
أجهزة تخطيط القلب التي يس���تخدمها
القطاع الطبي الخ���اص (ومع ذلك ..
فأن أحداً لم ُ
ّ
يقم بمسح الغبار عنه منذ
أيام على األقل ) .
ثالثة
ٍ
ُ
تس���أل المُم��� ّرض عن كلفة
وعندم���ا
تخطيط القل���ب  ..يجيبك المُم ّرُض ّ
أن
ال ُكلفة على المريض مُقابل تقديم هذه

اللجن���ه مق���ررا في س���ره أن
يخاطبهم بلهج���ة (أهل المدن)
فقال { :أريدكم تسوولنا (كاره)
وتطونه قاع } !!! .
ش���عر بالزهو وه���و يالحظ ما
أرتس���م عل���ى وج���وه أعضاء
اللجنه من حيره بعد س���ماعهم

لمفردات���ه (المريخي���ه)  ,وهنا
ج���اء دور ممث���ل الجمعي���ات
الفالحيه ليلعب دور (الترجمان
المغ���رض) ليقلب المفاهيم كما
ش���اء وش���اء له هوى نفس���ه
(المغلوله) من (أبو النفخ) كما
يسميه س���كان القريه  ,فأخبر

اللجن���ه إن هذا الش���خص من
مرب���ي الحيوانات وه���و يريد
أرضا يحصل منها على (كارة)
حشيش لتأمين العلف أألخضر
لحيوانات���ه  ,ورغم إن (فصيح
إب���ن بلي���غ) أراد بمطلبه أرضا
زراعيه حين ق���ال (قاع) وكان

يقصد (جاره) بالجيم الفارسيه
حين (نفخ بها) فصيرها (كاره)
أمال في أن يعلو كعبه ويُش���نف
أس���ماع أهل الم���دن بمفردات
تف���وق بفصاحتها م���ا إعتادوا
عل���ى تداول���ه  ,إال أن ري���اح
الترجمان جاءت بغير ماتشتهي

س���فنه فصار ق���رار اللجنه أن
تمنح���ه وأش���قاءه عق���دا في
(العلوه) وه���ي منطقه اليرتقي
لها منسوب ماء النهر حين كان
دجلة والفرات يجودان بما يكفي
ل���ري أرض العراق س���يحا ...
وحين بل���غ أألم خبر تخصيص
(العلوه) ألبنائها ثارت ثائرتها
وهي تندب حظها العاثر وتوجه
لهم أقسى كلمات اللوم والتقريع
على إختيارهم (كحيط) لتمثيلهم
أم���ام اللجن���ه قائل���ة ( :ماني
كلتلك���م أخوكم مايس���ولف مثل
الوادم يجيبها مناه ويردها مناه
ويخض باليه زبد والماتنعرف
س���الفته ماينطرش بيه من اهلل
يصخم وجوهك���م مالكيتوا غير
هذا تودونه للناس الغرب) .
ش���اهدنا  :من اليجي���د الحديث
مع الن���اس بمفرداتهم المعتاده
سوف يعيي من يستمع له وقد
يلجأ جالسه ل(ترجمان مغرض)
وتكون حصيلتنا من هذره غير
المفهوم (علوة كحيط) .

آخر العنقود :مكتب من
قنفات وكراسي يطالب ويصرح
محمد الرديني

مجان ّية اخلدمات
عن ظاهرة ّ
احلكومي
في قطاع الصحة
ّ

ُت ّ
لخ���ُص ص���االت الط���واريء ف���ي
المستش���فيات العراقية  ،حال العراق
بأس���ره  ..اجتماعي���اً  ،و سياس���ياً ،
واقتصادياً  ،وإداريًّا  ..وصحيًّا بالطبع
ُ
ّ .
يحدث في ه���ذه الصاالت ..
ان م���ا
يختص ُر ّ
كل شيء .
في هذه الصاالت  ..تجدون الحقيقة .
الحقيق���ة الت���ي ال يري���د أح��� ٌد م���ن
المس���ؤولين أن يصارحك���م بها  ،من
أجل خدم���ة صحيّة أفض���ل  ،في هذا
الجزء من المستش���فيات  ،الذي ُّ
يكتظ
بالمراجعين طيلة الوقت .
ً
ُ
أجرة  ،أو «
المستش���فيات
ال تتقاضى
رسماً « مقابل الدخول الى هذه الصالة
لتلقي العالج .
ً
تذكرة للدخ���ول  ،يقوم
ّإنها تمنح���ك
ٌ
على تنظيمها موظف يقوم بتس���جيل
البيان���ات المطلوبة  .وعندما تس���أل ُه
ُ
يقول لك ان ال
عن ثمن هذه الخدمة ،
رس َم مُقابل هذه الخدمة ّ ..
وأن التذكرة
مجانيّة .
عجيب .
ُ
وتس���أل لماذا ..
تتعجُب ،
أنت ال���ذي ّ
ُ
موظف قطع التذاكر  ..الذي ال
وليس
ُ
يعرف بماذا يُجيب .
ّ
و ه���ذه هي أول عجائ���ب الدخول الى
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الخدمة ( التي يت��� ّم اجرائها للمريض
م ّرتين خالل ساعتين ) .
عجيب .
ُ
وتس���أل لماذا ..
تتعجُب ،
أنت ال���ذي ّ
ولي���س المم ّرُض ال���ذي يقوم بإجراء
تخطيط القلب  ،لم ّرتيِن خالل ساعتين
وبأحدث
أفضل وج ٍه ممكن ،
 ،و على
ِ
ٍ
جه���از لتخطي���ط القل���ب  ..و الذي ال
ٍ
ُ
يعرف بماذا يُجيب .
الطبي���ب العالج ال�ل�ازم ..
يكت���ب
و
ُ
ُ
وتذهب للصيدليّ���ة  ..وتج ُد العالج ..
ُ
وتس���أل عن ثمن ال���دواء  ..فيجيبك
العام���ل في الصيدلية ّ :
أن ال ثمن لهذا
انٌي أيضاً .
الدواء  ..وهو ّ
مج ّ
عجيب .
ُ
وتس���أل لماذا ..
تتعجُب ،
أنت ال���ذي ّ
ُ
العامل في الصيدلية  ..الذي ال
وليس
ُ
يعرف بماذا يُجيب .
وم���ع ذلك ّ ..
المجانيّة «
فأن ه���ذه « ّ
أم ٌر عجيب .
رس���م مق���داره 1000
بفرض
قوموا
ٍ
دينار على ّ
كل تذكرة دخول ( باستثناء
ٍ
ضحايا العمليات األرهابية )  .و ّ
نظموا
بقان���ون  ،وتعليمات واضح ٍة  ،و
ذلك
ٍ
صارم ٍة  ،ومُلزم ٍة للجميع  ..وأشتروا
ً
وأغطية ُتستخدم لمرٍّة
بالعائد شراشف

عماد عبد اللطيف سالم

واحد ٍة فقط  ..وأس���تروا بها عورات
ّ
الملطخ���ة بكل انواع
أس��� ّرة المرضى
البُقع و « ُ
الط َكع « .
ع���وُض الناس
شراش���ف وأغطية ُ ،ت ّ
ّ
مش���قة ِحم���ل بطانيّات األس���ى
عن
حوُل صالة
 ،م���ع مرضاه���م  ..و ال ُت ّ
ض « للبطانيّاِت
الطواريء إلى « َ
معر ٍ
المتع ّددة األلوان .
اش���تروا بالعائد أيض���اً  « ..ديتول «
 .و قاتل للذب���اب الذي يمأل الصالة ..
وخصصوا جزءاً منه كحوافز للعاملين
ّ
 ،وبال���ذات للممرضي���ن والممرضات
ُ
ُطارده���م ذوو المرض���ى
الذي���ن ي
ّ
ُ
كنحل
،
ل���وَن
يتنق
م
وه
،
المرعوبي���ن
ٍ
سرير إلى سرير .
مذعور  ،من
ٍ
ٍ
افعل���وا ذل���ك  ..وال تترك���وا األطباء
 الش���باب  -الرائعي���ن  -الم َُتعبين ..
وحدهم  ..في صالة ُ
الخذالن المُدهشة
هذه .هل تعرفون ما هو س���عر القطعة
والشراش���ف ،
الواح���دة من األغطية
ِ
وثي���اب المرضى « النبيذة « بس���عر
الجملة ؟؟
ُ
س���نتات فق���ط  ..في بحر
بضعة
ّإنها
ٍ
دوالرنا الهائج  ..والمهدور .
ّ
دينار  ،هي أكب ُر من ُكلفتها
إن 1000
ٍ

بكثير .
صعب عليكم
هل القيا ُم بأشياء كهذه ،
ٌ
إلى هذا الح ّد ؟
لماذا ُتف ّرط���وَن بأفضل م���ا تقدمون َه
خدمات في ه���ذا الظرف العصيب
من
ٍ
 ..بس���بب عدم قدرتكم « ماليًّا « على
توفير المس���تلزمات المناسبة  ،لمثل
الحساس « من الخدمات
هذا النوع «
ّ
؟
َ
الناس أش���ياءها ..
تبخس���ون
لم���اذا
َ
ناس��� ُكم  :أطباء و
وهؤالء الناس هم ُ
ممرضي���ن  ،وممرضات  ،وعاملين ،
وعامالت ؟ .
وإن لم يكن هذا من ضمن صالحياتكم
( وأن���ا و غيري نعرف هذا تماماً ) ..
فقولوا للناس ّأننا ُ
نفعل ما بوس���عنا ،
ّ
يقع على عاتقنا
وأن بعض التقصير ال ُ
وحدن���ا ّ ..
طالب بـ « إصالحات
وأننا ُن ُ
« ماليّة وإداريّة بسيطة  ،ولكنها مهمٌّة
في تأثيرها علينا  ،وعليكم ّ ..
ولكننا ال
نج ُد من يس���معنا  ..وال نج ُد من يُجيب
.قولوا ذلك للناس .
هل ُ
صعب عليكم ،
قول ذل���ك للناس ،
ٌ
إلى هذا الح ّد ؟

واهلل خزون���ا بع���ض «المدعين»
في مجال الصحافة فقد اس���تنطقوا
الخش���ب ليقول تصريحات بشرية
وقنفات تظهر عل���ى القنوات تقول
مااليقوله البشر.
هل ماأقول���ه مهم ال���ى الحد الذي
ادوخ به رؤوس االحبة.
بصراح���ة انه مه���م كم���ا اراه انا
والناس فيما يفعلون خيارى.
يقول الخبر اياه:
«طالب مكتب زعيم ائتالف الوطنية
اياد عالوي ،بالتحقيق بشأن إرسال
دول الخلي���ج  76مدرعة مجانا لم
تسلّم لوزارة الدفاع ،مشيرا الى ان
المدرعات وصلت ج���وا الى مطار
بغداد الدولي».
وه���ذا المكتب ال���ذي يتكلم كما في
فيلم اسماعيل ياسين»رأس مقطوع
يتكل���م» يخاطب احد الن���واب من
وراء حجاب:
«وقال المكت���ب مخاطبا فيه النائب
هوشيار عبد اهلل عضو لجنة االمن
والدف���اع النيابية أن���ه ،عطفا على
مانس���ب اليك���م في س���كاي بريس
حول الـ 76مدرعة مدار الخبر نود
بيان ان «عالوي وبناء على طلب
من رئيس مجلس ال���وزراء حيدر
العبادي اتصل بدول عربية ش���قيقة
ومنها دول خليجية لتجهيز العراق
مجانا بناقالت جند استنادا الى طلب
رئيس مجلس الوزراء منه وبصفة
االستعجال».
واضاف،يقص���د المكت���ب طبعا ،ان
«ال���دول الخليجي���ة وافق���ت على
ارس���ال  500عجلة ش���عورا منها
بحراجة الموقف العسكري ،ارسلت
منه���ا  76عجلة ج���وا عبر مطار
بغداد الدولي».
وان «عالوي وبناءا على استجابة
الدول الخليجية المعنية ابلغ رئيس
مجلس ال���وزراء برد ه���ذه الدول

الش���قيقة والكريم���ة ،وانها تنتظر
ارس���ال وفد فني عس���كري لتحديد
المواصفات المطلوبة».
فعال ان ه���ذه القنفات والكراس���ي
فصيح���ة الس���ان وال المع���ري في
زمانه.
نقطة نظام:مستر عالوي لم يحضر
اال جلس���ة واح���دة م���ن جلس���ات
البرلمان خالل سنة ولقبوه في بغداد
ب»السندباد البري» ولهذا من شدة
حرصه على وطنه العراق ارس���ل
مكتبه ليخاطب من يهمه االمر.
وتابع المكت���ب «عالوي اتصل بعد
ذلك بوزي���ر الدفاع خال���د العبيدي
مخبرا اي���اه ان العبادي س���يتصل
ب���ه لكي يهي���ئ وفدا م���ن الجيش
إلحاطة الدول الشقيقة بالمواصفات
المطلوبة الستحصال اسلحة اخرى
مجانا».
ويكمل المكت���ب القصة وهو يكتب
بالقلم الرصاص «بعد بضعة اسابيع
جاء وزير الدف���اع لزيارة عالوي،
معربا عن اس���فه (اويلي يابه) النه
ل���م يبلغ م���ن قبل رئي���س مجلس
الوزراء بارس���ال وفد عس���كري،
وان  76عجلة قد وصلت الى مطار
بغ���داد اال انها لم تس���لم الى وزارة
الدف���اع العراقي���ة (غريب���ة مو؟)،
بالرغم من معلومات االستخبارات
العس���كرية ب���ان ه���ذه العجالت قد
وصلت الى مط���ار بغداد بالطائرات
وعلى نفقة الدولة الش���قيقة (اكيد
عجالت فضائية)».
واوض���ح المكت���ب ان «ع�ل�اوي
اس���تدعى س���فيرا م���ن س���فراء
دول التحال���ف الدول���ي (أي نعم)
وكذل���ك قائ���دا عس���كريا وابلغهم
بم���ا حصل،وطالب بفت���ح تحقيق
من قب���ل االخوة الن���واب في لجنة
االم���ن والدف���اع (م���وت ياحمار)
للتع���رف رس���ميا عل���ى مجريات
االحداث(حل���وة كلم���ة مجريات)،
ولم���اذا توقف االرس���ال للوحدات
االخرى؟ ولم���اذا لم يذهب وفد من
وزارة الدفاع الى الدولة الش���قيقة،
وعن سبب عدم تسليم العجالت الى
وزارة الدفاع؟»(الس���الفة معروفة
ياعالوي).
الح���رص واج���ب ياش���باب واياد
ع�ل�اوي اكثر حرصا من حس���قيل
على وطن له اسمه العراق.
فاصل اس���تخباري:المعلومات التي
توف���رت ل���دى المقربي���ن حفظهم
اهلل،ان كتل���ة سياس���ية متنفذة جدا
وله���ا اصابع ف���ي كل مؤخرة من
مؤخرات مفاص���ل الدولة هي التي
ص���ادرت الناقالت من اج���ل القيام
بالمهمات اياها واولها تترك وزير
الدفاع خالد العبيدي يلطم في غرفة
نومه بعيدا عن اعين الحاسدين.

