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وين الوعد يعبادي

عماد هدار سلمان العكيلي

خليل الجنابي
م����ن األمثال الش����ائعة ف����ي تراثنا
الشعبي ( وعد ُعرقوب ) وهو ينطبق
على كل م����ن يخلف وعده  ،فالعالقة
بي����ن الناس كانت وقته����ا عالقة أخذ
وعطي  ،بيع وشراء وتبادل تجاري
بالطريقة البس����يطة البدائية  .أعطك
تمراً إعطني مكانه حنطتاً أو ش����عيراً
ً
جمال أعطي����ك مكانه ثالثة
 ،إعطني
ً
خراف  ،إعطني دي����كا أعطيك مكانه
دجاجتي����ن وهكذا دوالي����ك  .وإن لم
تستطع المبادلة الفورية عليك الدفع
باآلجل على ( األخضر ) وهذا ما كان
متعارفاً عليه من قبل .
والدف����ع عل����ى األخضر كان ش����ائعاً
بين المزارعين الفق����راء والمرابين
األغنياء الذي����ن كانوا يبتاعون منهم
محصوالته����م بثم����ن بخ����س مقابل
إخض����رار مزروعاته����م والتأكد من
نضوجها بعد حين .
وعملي����ة البيع والش����راء ه����ذه كان
يعتريها الكذب وعدم الصدق بالوعد
 ،ووع����د ُعرقوب كان حاضراً في كل
حين .
ً
ُ
رجال ميس����ور
وعرق����وب هذا  ،كان
الحال وله بستان ونخل كثير  .جاءه
ً
يوماً
رجال فقيراً يطلب منه المساعدة
فقال له عرقوب :
انظر له����ذه النخل����ة إذا أطلعت فلك
طلعها ,فلم����ا أطلعت أتاه ليأخذ الطلع
فقال له دعها حتى تصير بلحاً  ،فلما
أبلح����ت قال دعها حتى تصي ُر زهواً ،
فلما زهت قال دعها حتى تصي ُر تمراً,
فلما أتمرت عم����د إليها ُعرقوب ً
ليال
فجده����ا ولم يعط الرجل الفقير ش����يئاً
منه����ا  ..فصار ً
مثال في ُ
لف وعدم
الخ ِ
الوفاء.
وفي ِه قال الشاعر كعب بن زهير
عرقوب لها ً
مثال ….
صارت مواعي ُد
ٍ
ومـا مواعي ُدها إال األباطيل
فليس تنجز ميعادا إذا وعدت … .إال
كما يمسك الماء الغرابيل
وهن����اك مثل آخر قريب إل����ى واقعنا
الحال����ي يق����ول ( أواع����دك بالوعد
واس����گيك يا كم����ون )!!  .والكمون
نب����ات ال يحت����اج إلى الم����اء كثيراً ،
والفالحون ال يعيرونه أي إهتمام في
عملية الس����قي  ،و تزعم الحكاية أن
الكمون أحتج يوم����اً  ،أحتج و طالب
بالعدالة ومساواته بباقي المزروعات
وكان الفالحون يعدونه خيراً ،إال أنهم
كانوا ينكثون بالوعد دائماً.
قال الشاعر-;- :ال تجعلوني ككمون
بمزرع����ة إن فات���� ُه الس����قي أغنت ُه
المواعي ُد

واآلن لنعود إلي عراقنا الحبيب حيث
إختلط الحابل بالناب����ل كما يقولون ،
ورغم هذا وذاك فاألمور بقيت تسمى
بمس����مياتها  ،ولم يعُد باإلمكان خداع
الناس وإس����تغفالها ألنه����ا ( مفتحه
باللب����ن ) وأصبح بوس����عها أن تقول
لألعور أن����ت أعور ولي����س ( كريم
العي����ن )  ،وأن تنادي بما تراه صائباً
وصحيحاً  ،حيث لم يعد وقتاً للمجاملة
والمحاباة .
آالف الجماهير التي سارت في ساحات
التحري����ر في معظم الم����دن العراقية
والتي نادت باإلصالحات السياس����ية
واإلقتصادي����ة واإلجتماعية والثقافية
وتوفي����ر الخدمات ومكافحة الفس����اد
والسرقة والجهل والتخلف والمرض
والبطالة  ،إستبشرت خيراً بما أعلنه
رئيس مجلس الوزراء السيد ( حيدر
العب����ادي ) بحزمته اإلصالحية والتي
وافق عليها البرلم����ان فوراً وأزادها
بحزم����ة إصالحية أخ����رى  ،ووقفت
المرجعية الدينية الرشيدة إلى جانبها
وطالبت بتنفيذها  .لكن مع األس����ف
الش����ديد ج����رى اإللتف����اف عل����ى ما
ً
وتفصيال وبحجج واهية
أعلنوه جملة
إستخرجوها من الدستور الذي أصبح
ً
حماال للخطايا وعائقاً أمام اإلصالحات
 .وها ه����ي الجماهير الي����وم بعد أن
يئس����ت من الوعود واإلنتظار  ،وبعد
أن عرفت أنها تنفخ في قربة مثقوبة
أخذت تردد عالياً وبصوت مسموع (
وين الوعد يعبادي !! ) .

ان التطور التكنولوجي الذي
ش���هده العالم خالل السنوات
القليل���ة الماضية جعل العديد
من االم���ور التي كانت خافية
او البعي���دة المن���ال قريب���ة
من���ا وفي متن���اول اليد  ,فما
نش���هده من تط���ور هائل في
مجال الفضاء واطالق االقمار

عندما تمطر السماء ،واليكون
هناك تصري����ف لمياه األمطار،
وتكون البنية التحتية متهالكة
كم����ا هو الحال ف����ي بغداد فإن
الشوارع الممتدة تشبه األنهار،
والس����احات العام����ة تك����ون

رحمن علي الفياض

أي ه����دف تض����رب حتى صار
عدد الذين أصيبوا من مواطنينا
ألفا ش����خص مس����كين ،والعدد
مرشح للزيادة ،فوزارة الصحة
غير قادرة على تسيير شؤونها
نتيجة الظ����روف المحيطة بها،
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تأت���ي األزمات بما ال تش���تهي
الشعوب ,وتجرف معها مخلفات
مج��� ُد فيها
كثي���رة ومتنوع���ةُ ,ت ِّ
ش���خصيات م���ن غي���ر تأريخ؛
ويعتاش فيها من كان يتغذى على
التوبيخ ,لها في األعالم مثل ِّ
حظ
األنثىين؛ و َتطير في س���مائنا من
َر ُج بنا
دون جناحين ,قب���ل أن ُتع ِّ
إلى الهاوية ,لنعرج عليها قليالً.
ذهب بع���ض المنظري���ن إلى أن
َ
األزمة اإلدارية ,هي مشكلة غير
متوقعة قد ت���ؤدي إلى كارثة ,إن
يجر حلَّها بصورة سريعة ,بيد
لم ِ
عرفه���ا بأنها عبارة
إن بعضهم َّ
عن خلل يؤث���ر تأثيراً مادياً على
النظام كله ,كما يُهدد اإلفتراضات
الرئيسية التي يقوم عليها النظام.
أضف إلى ذل���ك ,إنني َو ُ
جدت في

بعض المعاجم ,أن األزمة ُتعرف
بأنه���ا نقطة تحول مهمة ,إما إلى
األفضل أو إلى األسوأ! وهي ُت ُّ
عد
ً
لحظة حاس���مة في وقت عصيب,

االصطناعية اال دليل على ذلك
حيث تتسارع الدول في تبني
سياس���ة خاصة به���ا في هذا
المجال واصبحت دوال عربية
صغيرة مث���ل البحرين وقطر
والكويت واالم���ارات تمتلك
اقم���ارا خاص���ة به���ا ناهيك
عن ماوصلت اليه السعودية

في هذا المج���ال حيث اطلقت
العدي���د من االقم���ار الخاصة
به���ا  ,ام���ا جمهورية مصر
فأنها خطت خطوات واس���عة
ومهم���ة في مج���ال الفضاء
واصبحت االولى في المنطقة
العربي���ة فبعد تجرب���ة النايل
س���ات المخصص لالغراض

التجارية (اذاع���ة  ,تلفزيون
 ,واتص���االت ) وكذلك القمر
(مصر  )1فأنه���ا اطلقت قبل
اش���هر قليلة م���ن قاعدة في
كازخس���تان القمر (مصر )2
الصدي���ق للبيئة والمخصص
لالغ���راض العس���كرية وهذا
تط���ور كبي���ر لدى االش���قاء

في مصر حيث سيس���هم هذا
القمر في السيطرة على حدود
البلد وكل النشاطات االخرى
النه يعم���ل بتكنولوجيا عالية
التطور حيث ان دقة التصوير
فيه تص���ل الى مس���افة متر
مربع واح���د مما يعني قدرته
على رص���د كافة االمور التي
تخدم وتسهم في تعزيز االمن
ورصد تحركات المس���لحين
وعلى مدار الساعة  ,كما انه
وحسب تصريحات المسؤولين
ف���ي مصر ب���أن ه���ذا القمر
سيساهم في متابعة تطورات
سد النهضة الذي تقوم اثيوبيا
ببنائه عل���ى النيل  ,باالضافة
الى انه س���يقدم الخدمات الى
الدول الت���ي يغطيه���ا القمر
مما يعني ان هذا المش���روع
باالضافة الى فائدته واهميته
العسكرية واالمنية لمصر فأن
ل���ه اهمية اقتصادي���ة كبرى
لمص���ر النه س���يوفر مردود
مالي ممتاز يس���هم في تعزيز
اقتصاد البل���د حتى ان بعض
الخب���راء االقتصاديين ذكروا
ب���أن اهميت���ه م���ن الناحية
االقتصادية تعادل اهمية السد
العالي  .مع كل ماذكرناه فأننا
نج���د ان العراق وعلى الرغم
م���ن الحديث ع���ن تحركات
خجول���ة بخص���وص الدخول
لعالم الفضاء من خالل اطالق (
القمر دجلة ) والذي وضع في
مدار منخفض سرعة دورانه

مختلفة عن س���رعة دوران
االرض وه���ذا الم���دار يؤمن
دخ���ول القمر دجل���ة للمجال
العراق���ي ثالث او اربع مرات
بالي���وم وان مدة بقائه في كل
مرة التتج���اوز ال  12دقيقة
وبمجملها التصل الى س���اعة
في اليوم ف���ان تلك التحركات
الترتق���ي ال���ى المس���توى
المطلوب وان العراق متأخر
كثي���را في ه���ذا المجال على
الرغ���م من الحاجة الماس���ة
لهكذا تكنولوجي���ا الن حدود
البلد كبي���رة ومفتوحة وغير
مس���يطر عليها على االرض
وان وجود قم���ر اصطناعي
يعم���ل بدق���ة عالي���ة وعلى
مدار الساعة خاص بالعراق
س���تعني السيطرة على حركة
تنقل االرهابيين والمس���لحين
عب���ر الحدود وسيس���هم في
رصد كافة العمليات اإلرهابية
األخ���رى وبالتال���ي القضاء
عليها وتجفيف منابع تمويلها
بالكامل  ,ه���ذا باإلضافة إلى
الم���ردود االقتص���ادي الذي
س���يحققه القم���ر م���ن خالل
تأمين خدمات ( االتصاالت ,
اإلذاعة والتلفزيون  ,وغيرها
) فألى متى سيستمر بنا هكذا
الحال في العراق حيث نسمع
ونش���اهد دول العال���م وهي
تتس���ابق في إط�ل�اق األقمار
بينما نح���ن الزلن���ا ( نطلق
الريح فقط ).

العراق كوكب
خارج املألوف!
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كالبحي����رات ،والحفر كالغدران
التي تتجمع فيه����ا المياه ،لكن
الف����رق إن هذه المي����اه تتحول
الى أطيان وق����اذورات ومكمن
لألمراض الخط����رة كالكوليرا
التي تمر بالعراق زائرة حائرة
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كم���ا إن أصل مصطل���ح األزمة
قديم ,ترجع أصولَ ُه التأريخية إلى
الطب اإلغريقي ,وهي تعني أنها
نقطة تحول ,بمعن���ى أنها لحظة

طلعت الصفدي

وليس لسوء النية.
تته����دد الكولي����را دول ج����وار
الع����راق كس����وريا واألردن
والكويت وإي����ران خاصة عند
إنتق����ال المس����افرين بين هذه
البلدان ،وإمكانية نقل المرض

عبر الحدود البرية والمطارات
والموان����ئ ،وتخش����ى عواصم
الج����وار م����ن تح����ول المرض
الى وب����اء إقليمي قاتل ،وتعزز
فرص إنتش����ار الكوليرا غزارة
األمطار التي تسقط من أسبوع
آلخر في العراق ،وهي خش����ية
عبر عنها مسؤولون سياسيون
وصحي����ون في الع����راق الذي
يعاني من إرتباك أمني وضعف
ف����ي الخدم����ات الت����ي تقدمها
الحكومة لمواطنيها العاجزين.
التتوف����ر الني����ة الصادقة عند
جهات مسؤولة عن الخدمات،
وبسبب الفساد وسوء التخطيط
صار طبيعيا أن نش����هد إنهيارا
ف����ي البنى التحتي����ة وتضاعف
ح����االت اإلصاب����ة باألمراض
المعدي����ة ،عدا ع����ن األمراض
الت����ي تش����كل خط����ورة على
الصح����ة العامة نتيجة الحروب
ومخلفاتها كالس����رطانات التي
ضربت م����دن عراقي����ة عدة،
واألدهى أن حتى المستشفيات
غرقت بمياه األمطار ،وتحولت
ممراتها الى مجار سطحية.
يبدو المسئولون العراقيون غير

تحسين الفردوسي
حاسمة في حياة المريض.
ث���م أُس��� ُتفي َد منه���ا كمصطل���ح
َّ
النتكاس���ات عدي���دة ,اقتصادية
وإداري���ة وسياس���ية وغيره���ا,
وحص���ول األزم���ات ووقوعه���ا
أمر غير مُس���تبعد ,في كل بلدان
العالم ,ورغم م���ا تترك ُه من أثر,
َّ
فإن الخروج منه���ا يُع َتبَر مصدر
قوةُ ,تضيف الخب���رة إلى عقول
شجع على تكثيف
أهل القرار ,و ُت َّ
الدراس���ات ,واس���تثمار الجهود
والطاق���ات ,والعم���ل على تالفي
األخطاء قدر اإلم���كان ,الحتمال
وقوعها في المستقبل.
صحي���ح أن ح���دوث األزمات في
العال���م أم���ر اعتي���ادي ,لكن في
العراق! أمر مبالغ بهِ ,كلما نخرج
من أزمة ندخ���ل بأخرى ,وأحياناً

ال ندري أننا ف���ي أزمة ,بل ً
تارة
نس���تغرب عدم وج���ود أزمة ,بل
ذهبنا لتصديرها إلى الخارج.
ألنها تنتج لنا دماء جديدة ,ودائماً
ما تجلب لنا الدهش���ة ,ونستمتع
بأس���ماء ومس���ميات لم تتشرف
حو ُل
بها آذاننا ,وعن��� َد مرورها ُت ِ
من يقول (س���يدي) إلى من يُقال
ل ٌه (سيدي) ومن يقال ل ُه (سيدي)
يش���ار له بالـ (األس���تاذ) ويكون
رم���ز م���ن رم���وز الصحافة ,و
(الجابي) يتح���ول إلى مدير عام,
والطام���ة الكب���رى أن من يحلم
أن يك���ون (قائم مقام) يُولَّى على
رأس الهرم.
لس���نا الوحيدون ,لكننا األفضل,
منتجون���ا الجدي���د ( أزم���ة
شخصيات).

جادين في عمله����م ،وبعضهم
ص����ار يعلن يأس����ه ،فالفوضى
العارمة التي تض����رب العراق
تجعل من الصعب على األفراد
أن يضعوا إستراتيجيات واضحة
تمكنهم م����ن التخطيط المنظم،
وإنجاز مشاريع بنى تحتية في
مجال الصحة والتربية والتعليم
والخدم����ات العام����ة التي هي
أساسية في تمكين المجتمع من
مستقبله .ويبدو الحقد قد تمكن
من النفوس ،فصارت المنافسة
السياس����ية بديال عن الشراكة
وهذه المنافس����ة من شأنها أن
تقودنا ال����ى مواجهة مرة تدفع
الى ممارسة نوع من التسقيط
السياس����ي عبر وسائل اإلعالم
ورمي الكرة في ملعب الخصوم
وتحميلهم المس����ؤولية ،بينما
العراقيون شركاء في الجريمة
الت����ي قتلت بلدهم يقودهم إليها
الحقد في زمن الكوليرا.

النظ���ام الكوكب���ي يتكون من
الش���مس وجمي���ع م���ا يَ���دور
حولها من أج���رام ,بما في ذلك
األرض والش���مس  ,يَش���مل
النظام الشمس���ي أجراماً أخرى
أصغر حجم���اً ,وتتكون األرض
من مجموع���ة من القارات ,وقد
أضي���ف مؤخراً أكتش���اف جديد
للمنظومة الشمسية ,هو كوكب
العراق.
أحم���ق من يظن أن العراق ,يقع
في الكرة األرضي���ة ,حاله حال
دول العالم ,والس���بب أننا دائماَ
مانصر على التمي���ز ,واألنفراد
حي���ث يؤهلنا تفردنا أن نكس���ب
صفة كوكب وبجدارة ساحقة.
العراق الدولة الوحيدة وبأمتياز,
يوج���د لدي���ه نه���ران وأراضي
خصب���ة ,والتوج���د زراعة فيه
ويس���تورد جمي���ع المنتج���ات
الزراعي���ة ,وه���ذا مااليحص���ل
في أي بل���د أخر ,ونح���ن البلد
الوحيد في العال���م الذي التوجد
في���ه س���دود أثن���اء الفيضانات
لخزن مياه األمطار ,ونحن البلد
الوحيد الذي فيه عدد الموظفين
أكثرم���ن أي بل���د أخ���ر ,ونحن
البلد الذي في���ه االف الموظفين
في المصان���ع ,يتقاضون رواتب
بدون عم���ل ,وهذا مااليوجد في
بلد أخر,ونحن البلد الوحيد الذي
يعتمد في أقتص���اده على النفط
فقط.
نحن البلد الوحيد في العالم ,الذي

عدد نوابه 328نائباً,ويتقاضون
روات���ب تع���ادل ميزانية خمس
دول مجاوره ,نحن البلد الوحيد
في العال���م الذي تغ���رق جمبع
مدنه ,أثن���اء األمطار ,نحن البلد
الوحي���د في العال���م الذي اليدفع
فيه المواطن فات���ورة الكهرباء
والماء وه���ذا مااليوجد في اي
بلد في العالم ,نحن البلد الوحيد
في العالم الذي تغرق مستشفياته
أثناء نزول األمطار.
نحن البل���د الوحيد ف���ي العالم,
الذي في���ه وزير الصناعة طبيب
أس���نان ,ووزي���ر التربية طبيب
بيطري ,وزير العدل فيه مدرس,
ووزير الزراع���ة محامي ,نحن
البلد الوحيد ال���ذي اليحاكم فيه
السارق ,ونحن البلد الوحيد في
العالم ال���ذي فيه عطل المدارس
أكثرم���ن ال���دوام ,ونح���ن البلد
الوحيد الذي تش���كل فيه مجالس
تحقيقية بدون نتائج ,ونحن البلد
الوحيد الذي يعرف من س���رقه
ومن تسبب في أهدار المال العام,
ومن تسبب بضياع أراضيه بيد
األرهاب وااليحاكمه ,وهذا ما ال
يوجد في أي بلد في العالم.
لذلك فأن كل ما موجود لدينا هو
خارج المألوف ,وبماركة مسجلة
بأمتياز بأسم كوكب العراق ,الذي
يضاف الى المجموعة الشمسية,
وهو أكتشاف جديد ال تعطى فيه
براءة األكتش���اف ال���ى اي عالم
سوى للشعب العراقي.

