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ن�����س��ـ��ـ��ـ��اء اهلل ف���ي رح�����اب ال��ح��ري��ة

تظاهرات ن�سوية يف العراق  ...ار�شيف

كرامتها ككائن �إن�ساني حر عاقل
ال�سو ّية� ..إذ ان الإج��راءات
كامل َّ
المق�صودة التي ت�ساق تحت باب
" ال�شرف والعفة " والحماية من
الإغ� ��راء وغ�ي��ره��ا م��ن االدع� ��اءات
ال��ذك��وري��ة ال�ع���ص��اب�ي��ة  ،تترافق
مع �إ�شاعة ثقافة تعدد الزوجات،
وجواز االقتران بقا�صر ،وتو�سع
ح� ��االت الإغ� � ��راء ت �ح��ت ال�ضغط
وال �ت �ه��دي��د ال�م�ب�ط��ن ف��ي ال��دوائ��ر
وم�ؤ�س�سات الدولة للن�ساء ب�صيغ
باتت معروفة ،وغالبا ما ي�أتي هذا
التهديد والإغ ��راء من م�س�ؤولين
يم�ض على
" �شديدي الورع " لم ِ
تدينهم �أك �ث��ر م��ن ال��وق��ت الكافي
للت�ستر على ما�ضيهم ال�سيا�سي
والأخ�لاق��ي المعروف .و�إذ تزداد
ال ��دع ��وة ل �ف��ر���ض ال �ح �ج��اب على
القا�صرات ومالحقة العامالت في
ال��وزارات وم�ؤ�س�ساتها بالتزام "
الح�شمة "  ،تتك�شف " عورة الدولة
" ودعاة " الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر " �أمام م�شهد � ٍأم فا�ضلةٍ
يدفعها ال �ع��وز ال��ى بيع بناتها "
لإطعام " من يبقى منهن في عهدتها
 ،و " للحفاظ على �شرفهن "  ،كما
تتك�شف حقيقة دعاوى الورع امام
م�شهد ع�شرات الآالف من الأرامل
و�أمهات ال�شهداء " �ضحايا الإرهاب
والمفخخات " وهن يقفن طوابير
ال�ستالم منحة الحكومة العفيفة
التي ال تكاد ت�سد الرمق  ،او تحمي
من غدر الزمن  .ويتراجع ال�شرف
وال �ع �ف��ة ب��ال�ن���س�ب��ة ل� �ه� ��ؤالء وهم
�شابات و�صبايا
يغ�ضون النظر عن
ٍ
في عمر الزهور يبحثن في �أكوام
ال�ف���ض�لات ع�م��ا يمكن اال�ستعانة
به في �سد حاجة لبيت يكون رب
الأ� �س��رة فيه مقعدا او مري�ضا .
وي �ب��دو ال���ش��رف بالن�سبة للدولة
وقادة الحملة الإيمانية بمن� ًأى عن
ظاهرة ع��زوف �آالف الفتيات عن
موا�صلة الدرا�سة ،وامتناع عوائل
ال �ف �ق��راء ع��ن �إر���س��ال بناتهم الى
المدار�س ب�سبب العوز والفاقة..
واك �ت �ظ��اظ ت �ق��اط �ع��ات ال�شوارع
بع�شرات الفتيات الالئي يحترفن
ال�شحاذة في بلد المئة والع�شرين
مليار دوالر ،كميزانية �سنوية.
وف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تت�صاعد فيه
دع��وات الح�شمة الذكورية ،تزداد
ظاهرة ف�ساد الذمة و�شيوع البلطجة
ف��ي م��واخ �ي��ر ال��دول��ة المتف�سخة
التي تتج�سد ف��ي تحول الر�شوة
" الكوم�شن " الى عادة م�ستحبة
كما الف�ساد االداري والمالي الذي
ب��ات ج��زء ًا ع�ضوي ًا م��ن التركيبة
ال�ب�ن�ي��وي��ة ل �ل��دول��ة ،وات �خ��ذت لها
اب � �ع� ��اد ًا " � �ش��رع �ي � ًة " وق� �ن ��وات
محمية بالتغطية الم�ؤ�س�ساتية،
وف ��ي ظ��ل اه �ت �م��ام وزارة النفط

ال�شهداء وال�ع��اط�لات ع��ن العمل
وال�م�ط�ل�ق��ات وذوات الحاجات
الخا�صة  ،راتب ًا �شهري ًا مكافئ ًا للحد
الأدنى من رواتب الموظفين .
ث��ال �ث��ا  :ت�غ�ط�ي��ة ن �ف �ق��ات درا� �س��ة
الطالبات اللواتي تعجز عوائلهن
عن �سد نفقات درا�ستهن .
رابع ًا � :إعطاء الأولوية للمر�أة وفقاً
لتو�صيفات ال�سلفة في الح�صول
�سكن الئ��ق و�إل��زام ا�صحاب
على
ٍ
الم�شاريع ال�سكنية بتخ�صي�ص
ن���س�ب��ة م��ن ال ��وح ��دات ال�سكنية
ب�أ�سعار منا�سبة لهن على ان تتكفل
الدولة بت�سديد �أق�ساطها .
خ��ام���س� ًا  :ف�ت��ح دورات ت�أهيلية
للن�ساء المذكورات و�إيجاد فر�ص
عمل لمن تت�أهل منهن .
���س��اد���س�� ًا  :ت�خ���ص�ي����ص بطاقة
تموينية م�ضاعفة لهن ب�إ�ضافة
ح�صة الموظفين الكبار ول�صو�ص
ال� ��دول� ��ة وال� �ت� �ج ��ار وال� �ع ��وائ ��ل
المي�سورة ،على �أن يجري �ضمان
ا�ستالم الح�صة في مناطق �سكن
وبانتظام �شهري .
تعري�ض
� �س��اب �ع � ًا  :اع �ت �ب��ار �أي
ٍ
بالمر�أة في مواقع عملها والنيل
من �سمعتها ،او محاولة اغرائها
ب� ��أي و�سيلة ك��ان��ت ،ع �م� ً
لا مخ ًال
بال�شرف يتطلب المقا�ضاة امام
ال �ق �� �ض��اء ،وال �ح �ك��م بالتعوي�ض
النقدي بما ي�ساوي روات��ب عام
كامل.
ثامن ًا  :الحريات وحدة مترابطة
ال تتجز�أ ،والحقوق للمر�أة مثل
ما هي للرجل  ،وخالف ذلك �إخال ٌل
بالد�ستور .
تا�سع ًا  :القيام بكل ما من �ش�أنه
�إج� �ب ��ار ال �ح �ك��وم��ة والحكومات
المحلية بتحقيق التزاماتها في
�إعادة الحياة الى طبيعتها ،بتوفير
الماء ال�صالح والعمل و�إعادة نور
الكهرباء ال��ى ال�ب�ي��وت و�إ�صالح
ال �م��راف��ق ال�خ��دم�ي��ة ال�ضرورية
والملحة للحياة.
ع��ا� �ش��ر ًا  :ال �خ �ب��ز وال �ح��ري��ة زاد
ال �ح �ي��اة وال �ك��رام��ة الإن���س��ان�ي��ة ،
والحرية طريق العقالء لالختيار
والن�ضوج وال�صراط الم�ستقيم
ب �ي��ن الإي� �م���ان ال �ع �م �ي��ق والكفر
والدجل ..

وقت ما ،وقبل
يف
ٍ
�أن يلوكنا اال�ستبداد
بطاحونته ويحول
العراق كله على
م�ساحة خارطته
اجلغرافية
وال�سيا�سية ،اىل
�سجن ورهينة ،كانت
ٍ
طالئع وا�سعة للمر�أة
العراقية قد �ش ّبت
عن الطوق ومزقت
حواجز اخلوف
وحطمت حيطان
التخلف وحتولت اىل
قوة تغيري مقدامة
يف املجتمع ويف
احلركة ال�سيا�سية
واحتلت مواقع
التحديث يف عامل
الثقافة والفنون .

 بقلم :فخري كرمي

وف � ��ي م��ح��ط��ات ت��ل��ك ال��م��راح��ل
التاريخية المتوثبة ،كانت رائدات
ال �ت �ج��دي��د وال �ت �ح��رر االجتماعي
وال�سيا�سي يت�صدرن ال�صفوف
الأمامية في تلك الميادين ،ويزداد
الفخر ب��أدواره��ن ،ويت�سامين في
�ضمائر ذويهن و�أول��ي �أمورهن،
حتى ا�صبح ال�ت�ف��وق ي�ك��اد يكون
حكر ًا عليهن في المدر�سة والجامعة
و�ضفاف الآداب والفنون ،وتكر�ست
�أ�سماء المعة من �شاباتنا ون�سائنا
الف�ضليات ف��ي ��س�م��اوات العراق
والعالم العربي ،فكانت من بينهن
 ،ل�ؤل�ؤة ال�شعر الحديث والمحامية
الأول � ��ى والأك��ادي �م �ي��ة الر�صينة
والمعمارية الخالقة والت�شكيلية
المبدعة وكثرة من الن�ساء الالئي
م�ل ��أن ال��دن �ي��ا ب �ح �� �ض��وره��ن بعد
ان ت�ق��دم��ن ال���ص�ف��وف ف��ي العالم
العربي با�ستيزار الدكتورة نزيهة
الدليمي ك���أول �شخ�صية ن�سوية
لدورها الريادي في تنظيم الحركة
الن�سائية ،وف��ي ال�ع�م��ل الحزبي
ال�سيا�سي .
ول���م ي �ك��ن م�ح����ض � �ص��دف��ة ت�ل�ازم
��ص�ع��ود ح��رك��ة ال�ت�ح��رر الوطني،
لي�س في العراق فقط بل في �أرجاء
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي ،مع
انعتاق المر�أة وتحررها من قيود
التخلف االجتماعي ،وانخراطها
ف��ي ال�ن���ش��اط ال �ع��ام  ،ال�سيا�سي
واالج� �ت� �م���اع���ي واالق� �ت� ��� �ص ��ادي
وال�ث�ق��اف��ي ،لت�أمين �أو� �س��ع تعبئة
وطنية النتزاع الحريات والحقوق
المدنية والنقابية وال�سيا�سية
ل�ت�ح��ري��ر ال��ب�ل�اد م��ن اال�ستعمار
وال�ت�ب�ع�ي��ة وال �ت �خ �ل��ف .ك�م��ا لي�س
من باب ال�صدفة �أي�ض ًا ان يرتبط
االن �ح��دار ال�سيا�سي واالنحطاط
العام الذي مهد ل�صعود الدكتاتورية
واال�ستبداد مع تراجع مكانة المر�أة
ف��ي المجتمع وانتكا�سة حركتها
النه�ضوية وع��ودة مظاهر �أ�سرها
في قيود التخلف .
واذا ما توقفنا اليوم امام مظاهر
الهجوم على ال �م��ر�أة ومحاوالت
تجريدها من كينونتها االن�سانية
ف�سنجد ان م��ا ي �ج��ري ه��و لي�س
بمعزلٍ عن التوجه لق�ضم الحريات
العامة والخا�صة والتجاوز على
الد�ستور وتحويل دور ال�م��ر�أة ،
كما ه��و ح��ال ال��رج��ل ،ال��ى مجرد
م�ظ�ه��ر �شكلي م �ن��زوع الجوهر.
وق��د انعك�س ذل��ك ف��ي الإج���راءات
والتدابير التي �شهدتها المحافظات
وبغداد في اطار الحملة " الإيمانية
الثانية " التي قادها وال��ي بغداد
ومعاونوه.
ان �شكوك ًا م�شروعة ت�ث��ار حول
�وع م�ع�ي��ن ُي ��راد
�إج� � �
ٍ
�راءات م��ن ن�� ٍ
فر�ضها على ال��م��ر�أة ،وت �ن��ال من

اذا ما توقفنا اليوم امام
مظاهر الهجوم على املر�أة
وحماوالت جتريدها
من كينونتها االن�سانية
ف�سنجد ان ما يجري هو
مبعزل عن التوجه
لي�س
ٍ
لق�ضم احلريات العامة
واخلا�صة والتجاوز
على الد�ستور وحتويل
دور املر�أة  ،كما هو حال
الرجل ،اىل جمرد مظهر
�شكلي منزوع اجلوهر

يف الوقت الذي تت�صاعد
فيه دعوات احل�شمة
الذكورية ،تزداد ظاهرة
ف�ساد الذمة و�شيوع
البلطجة يف مواخري
الدولة املتف�سخة التي
تتج�سد يف حتول الر�شوة
"الكوم�شن" اىل عادة
م�ستحبة كما الف�ساد
االداري واملايل الذي بات
جزءاً ع�ضوي ًا

ك��ام �ت��دا ٍد ل� ��وزارة ال �م��ر�أة " لأول
مرة " وتوقع انت�شار عدواها الى
ال� ��وزارات وال �م��راف��ق الحكومية
االخرى ،فان االلتزامات الحكومية
" المئوية " بتوفير الخدمات
�أ�صبحت �أثر ًا بعد عين امام �إغراء
م�ستحب من فرو�ض التقوى
ما هو
ٌ
وال ��ورع .ف�لا كهرباء وال م��اء وال
�إع �م��ار وال �إن �ه��اء محنة البطالة
وال مالحقة الفا�سدين ول�صو�ص
المال العام وال المح�سوبية  ،وال
المحا�ص�صة الطائفية و�أدرانها
ت�صمد �أم ��ام �إن �ج��از مهام الحملة
الإيمانية الجديدة التي د�شنتها
وزيرة المر�أة  ،التي تبين بال�صدفة
�أنها على مقربة من تنظيم والي
بغداد!.

()٢

ف��ي م��واج�ه��ة الحملة الإيمانية
ال �ث��ال �ث��ة ال �ت��ي �أط �ل �ق �ت �ه��ا وزارة
ال �م��ر�أة ودوائ ��ر حكومية اخرى
والتي تنال (من حيث باطنها) من
الخلق القويم لن�سائنا وت�سعى
للحط من كرامة المر�أة ككائن حر
كامل الأهلية ،يكون علينا رجا ًال
ون�سا ًء م�س�ؤولية الت�صدي للحملة
بو�صفها ق�ضية ح��ري��ات عامة ال
تتجز�أ فيها خ�صو�صيات المر�أة
عما ُيق�ض ُم م��ن الحرية كمبادئ
وق� �ي � ٍ�م ل�ل�م�ج�ت�م��ع ي �ن ����ص عليها
الد�ستور .وخالف ًا لما ت�سعى اليه
الأو� �س��اط الحكومية والحزبية
التي تقف وراء هذه التوجهات ،و
في �أ�سا�سها الت�ستر على الإخفاقات

كال لتقييد احلريات  ...ار�شيف
المتتالية للحكومة في المجاالت
الخدمية المختلفة وحفظ الأمن
واال�ستقرار ال�سيا�سي ،ف ��إن رد ًا
م�ج�ت�م�ع�ي� ًا ي���ض��ع ف��ي �أول��وي��ات��ه
�إن�صاف المر�أة  ،عاطلة عن العمل
� ،أرملة او زوجة �شهيدٍ او �سواهن
 ،من �ش�أنه ان يعزل ه��ذه الفرية
الجديدة ويف�ضح دعاتها وي�ستعيد
المبادرة في ا�ستنها�ض الحركة
م ��ن اج���ل الإ�� �ص�ل�اح ال�سيا�سي
والتغيير.
ّ
�شخ�ص ال�صحابي الجليل
لقد
�أب��و ذر الغفاري قبل  1400عام
الم�سافة بين الف�ضيلة والكفر �إذ
ق��ال �إذا ذه��ب الفقر ال��ى بلدٍ قال
له الكفر خذني معك ..لكن دعاة
الف�ضيلة ال �ي��وم  ،وق��د �أتخمهم
الف�ساد وال �م��ال ال �ح��رام ،قاربوا
ال �ف �� �ض �ي �ح��ة وه � ��م ي� �ت� �ج ��اوزون
ف��اق��ة ماليين الن�ساء وعوائلهن
ال �م �ه �م��وم��ة ب �ق��وت ي��وم �ه��ا ،الى
ح�شمة مالب�سهن وف�ي�ه��ن م��ن ال
تملك ما ت�ستر به نف�سها وبناتها
من زمهرير البرد .
ان مطالب للمر�أة والرجل قادرة
ع �ل��ى �إل� �ح ��اق ال �ه��زي �م��ة ب���أع��داء
�أب��ي ذر..ويمكن ان تتلخ�ص في
دعواتنا الم�شتركة التالية:
كمرجع
�أوال  :االلتزام بالد�ستور
ٍ
للحقوق وال �ح��ري��ات " ب��رغ��م ما
�رات
ت���ش��وب��ه م��ن ن��واق ����ص وث��غ� ٍ
مخلة".
�صندوق حكومي
ثانيا � :إن�شاء
ٍ
ل�ل�ت���ض��ام��ن االج �ت �م��اع��ي يخ�ص
ال �م��ر�أة ،يمنح الأرام� ��ل وعوائل

() ٣

على وزيرة المر�أة �أن ت�ستقيل .
وعلى الن�ساء ت�شكيل لجنة وطنية
عليا م��ن ال��رج��ال والن�ساء ومن
مختلف االه�ت�م��ام��ات والأع �م��ار،
تقوم بمتابعة �ش�ؤون المر�أة في
م��وازاة وزارة المر�أة  ،او بدي ًال
لها ب�إلغاء ه��ذه ال ��وزارة التي ال
تعمل �إال من �أج��ل م��لء ف��راغ في
نظام المحا�ص�صة .

ع����ال����م آخ���ر

من �أر�شـيف "حـربي الأهـلية"

� سرمد الطائي
ان�ش ��غل هذه االيام بتجارب ا�ستوديو
هدفه ��ا اكت�ش ��اف مواهب �ش ��بابنا التي
ميك ��ن تقدميها اىل اجلمه ��ور يف اطار
برامج حوارية "تالك �ش ��و" ،والغر�ض
ان نح ��اول �س ��د نق� ��ص يف الك ��وادر
العراقية التي حترتف �إدارة هذا اللون
من االنت ��اج التلفزيوين .فمنذ  9اعوام
ونح ��ن نطلق الف�ض ��ائية تل ��و االخرى
لكن عدد "النج ��وم" الناجحني عراقيا،
ظل حمدودا باملقارنة مع حجم الربامج
الكثرية التي حتاور ال�سا�سة واخلرباء
يف ال�ش�أن العام.
التج ��ارب والتدريب ��ات الت ��ي �أن�ش ��غل
به ��ا جعلتني �أع ��ود اىل ار�ش ��يف يعود
اىل ع ��ام  ،2006ال�س ��تخرج منه مناذج
من اال�س ��ئلة التي كن ��ت اكتبها لربنامج

ح ��واري يف حمطة معروفة ،كي انتقي
منه ��ا من ��اذج �ص ��احلة لال�س ��تخدام يف
ا�س ��توديو التج ��ارب احل ��ايل .وب�ي�ن
تل ��ك االوراق وقع ��ت عين ��ي عل ��ى اكرث
م ��ن نقط ��ة طريف ��ة ،تب�ي�ن كي ��ف كان ��ت
لعبة ال�سيا�س ��ة تدار اثن ��اء حرب اهلية
�سوداء.
ومم ��ا لف ��ت نظ ��ري م ��ن االح ��داث
"الطريفة" التي او�شكنا على ن�سيانها،
ان زعيم ��ا كبريا يف احلكومة يتو�س ��ل
بجماع ��ة م�س ��لحة معروف ��ة ،ك ��ي "ال
تتدخ ��ل يف عم ��ل الدول ��ة" ،الن ه ��ذه
املجموعة �ص ��ارت تعتق ��ل "املجرمني"
بنف�س ��ها وتزع ��م انه ��ا ت�س ��لمهم اىل
ال�سلطات.
ويف اجواء الفو�ض ��ى تلك كان ال�سفري

االمريك ��ي يف الع ��راق زمل ��اي خلي ��ل
زاد كم ��ا يب ��دو م ��ن ا�س ��ئلة احل ��وارات
التلفزيونية القدمية" ،ي�صول ويجول"
ويتهمه ال�ش ��يعة ب�أنه �س ��ني ينحاز اىل
ال�سنة ،بينما يتهمه ال�سنة ب�أنه امريكي
ينحاز اىل ال�ش ��يعة واالكراد� .سيا�س ��ي
�شيعي يتحدث عن �شيء ا�سمه "اخلطة
ب ��اء االمريكي ��ة" هدفها تدب�ي�ر انقالب
�ض ��د املالكي وجعل ال�سلطة بيد جمل�س
ع�س ��كري "كالذي يحكم م�ص ��ر اليوم"،
كحل لوقف العنف .ويرد بع�ض ال�شيعة
ب�أنهم �سيقومون حينئذ بت�أ�سي�س دولة
يف  9حمافظ ��ات متتلك ب�ت�روال هائال،
وت�س ��حب الب�س ��اط م ��ن حت ��ت ارج ��ل
"عمالق ��ة النف ��ط اخلليجي�ي�ن" وزملاي
يحاول عبث ��ا اقناعهم بع ��دم وجود اي

فك ��رة لالنق�ل�اب .ثم ي ��رد ال�س ��نة ب�أنهم
"�س ��يقطعون املاء" حينئذ مقابل قطع
البرتول.
يف حلق ��ات غريه ��ا بدا �سا�س ��ة اخرون
وهم ي�س ��تقتلون من اجل جمع ال�ص ��در
واحلكيم (االب) ،وحارث ال�ضاري (من
يتذك ��ره الي ��وم؟) عل ��ى طاول ��ة واحدة
"الن م ��ن �ش� ��أن ذل ��ك انه ��اء  %60م ��ن
العن ��ف" ي ��وم كان الطب الع ��ديل يعرث
يف بغ ��داد عل ��ى  100جث ��ة يوميا .لكن
اللقاء مل يح�صل بالطبع.
اما الدكتور حممود امل�ش ��هداين رئي�س
جمل� ��س الن ��واب حين ��ذاك ،فيحاول ان
ينخ ��رط يف اط�ل�اق عملية "امل�ص ��احلة
الوطني ��ة" ،ع�ب�ر م�ؤمتر ج ��رى ت�أجيله
 4م ��رات خالل ع ��ام واح ��د ،ويخو�ض

�س ��جاال م ��ع رئي� ��س احلكوم ��ة اجلديد
نوري املالكي (الذي كان اكرث توا�ضعا
تل ��ك االيام) ،ح ��ول من ينبغي �ش ��موله
بامل�صاحلة .امل�شهداين يحاول ان يربئ
نف�س ��ه من االنحي ��از لـ"فل ��ول النظام"،
وي�ؤك ��د ان ��ه �ش ��ارك يف  5حم ��اوالت
الغتيال �ص ��دام لكنها ف�شلت .ورغم ذلك
يظل امل�ش ��هداين" �ص ��ريحا ووا�ضحا"
ويرف�ض ان يقت�ص ��ر الت�ص ��الح على من
ت ��ورط ب�ض ��رب االمري ��كان ،ويقول ان
اجلميع تورط بدم العراقيني والبد من
العثور على ح ��ل يوقف نهر الدم ،حتى
لو قدمنا تنازالت للمجرمني.
خليل زاد ح�س ��ب "وثائ ��ق" احلوارات
التلفزيونية العتيقة ،كان يقدم تنازالت
امريكية هائلة و"يتعارك" مع اع�ض ��اء

يف الكونغر� ��س رف�ض ��وا "امل�ص ��احلة
العراقي ��ة" .ه�ؤالء قالوا :ان الت�ص ��الح
مع من قتل االمريكان ورف�ض الت�صالح
مع من قت ��ل العراقيني ،معن ��اه ان الدم
االمريك ��ي ارخ�ص م ��ن العراق ��ي .لكن
خلي ��ل زاد ي ��رد عليه ��م "بالتن ��ازالت
الك�ب�رى الت ��ي قدمه ��ا االمري ��كان ايام
حربهم االهلية وانتهت بوقف العنف".
الغو� ��ص يف تل ��ك االوراق التي كتبتها
بي ��دي قبل  6اعوام ،كان ا�ش ��به بقراءة
"وثيقة تاريخي ��ة" عن احداث نحاول
ن�س ��يانها .اقل ��ب ال�ص ��فحات و�أ�س� ��أل
نف�س ��ي :ه ��ل ميكن ان تع ��ود تلك االيام
حق ��ا كم ��ا يخ�ش ��ى البع�ض؟ ه ��ل يغامر
ال�سا�س ��ة وي�أخذون اخلالفات اىل مدى
بعي ��د ميك ��ن ان يظهرن ��ا ثاني ��ة بتل ��ك

ال�ص ��ورة ال�س ��اخرة ال�س ��وداء؟ ام ان
حجم امل�ص ��الح ت�ض ��اعف حني كرث املال
ومن املفرت�ض انه �ص ��ار "كافيا ال�شباع
اجلميع"؟
اخ�ي�را ف� ��إن واح ��دة م ��ن احللق ��ات
التلفزيوني ��ة كان ��ت تتح ��دث عن وعود
احلكوم ��ة على ل�س ��ان املالك ��ي "فمعظم
اجلماعات امل�س ��لحة �س ��تلقي �س�ل�احها
باالتفاق مع احلكومة و�سي�سود االمن،
اما الكهرباء ف�ستعمل جيدا عام ،2009
ف�ض�ل�ا عن م�شكلة ال�س ��كن التي �ستحل
قريب ��ا ج ��دا" .انني اقر�أ و�أهز بر�أ�س ��ي
و�أنا �أقف على م�س ��افة  6اعوام من تلك
املعلومات واال�سئلة ..و�أ�شعر ان القلق
هو ذاته ،و�أن �سا�س ��تنا مل يتغريوا قيد
امنلة ،ال ميينا وال ي�سارا.

