ũƺƧŚū
االصالح السياسي
واالصالح الزراعي
كلم����ة (االص��ل�اح) كلم����ة جميلة
وعظيمة في آن معا  .وابسط مفهوم
لها انه����ا تعني الش����يء المعوج ،
او العاطل وه����و بحاجة الى اصالح
وادام����ة واع����ادة نظ����ر  .ففي علم
االجتم����اع تعني ش����يء  ،وفي علم
السياس����ة تعني ش����يء آخ����ر وفي
الصناع����ة والزراع����ة تعني مفاهيم
اخ����رى  ،وكله����ا تصب ف����ي معنى
واح����د  ،وه����و اعادة الش����يء الى
وضع����ه الطبيعي بعد ان تعرض الى
عط����ب او خلل  ،مما س����بب ضررا
واضرارا  .وكاتب هذه السطور لديه
صديق (يصلح) صوبات وابريمزات
و(ج����ول)  .والن����اس تطل����ق عليه
تسمية (مصلّح)  .ولدي صديق آخر
 ،في منطقتن����ا بالتحديد ( ،مصلح)
كهرب����اء  ،واختصاص����ه (وايرات
س����حب)  ،ألنه  ،مثلما يعلم الجميع

العدد 2425 :

فرض
حال الطوارئ

داود سلمان الكعبي

 ،ان الكهرب����اء الوطني����ة (ماكو) .
وكثير منا من صدق وزير الكهرباء
السابق حس����ين الشهرستاني  ،يوم
ك����ذب علينا وق����ال قريبا س����نصدر
كهرب����اء الى دول الج����وار ! ؛ (وال
اب����و عل����ي وال مس����حاته)  .المهم
ان الع����راق اول عه����ده باالصالح
ابان الس����بعينيات يوم بدأ باالصالح
الزراع����ي وعلى اثر ذل����ك وزعت
الدول����ة االراضي عل����ى الفالحين ،
ورفعت شعار (االرض لمن يزرعها)
 .ثم ان هناك سجن خاص باالحداث
يسمى سجن االصالح  ،ال يدخله اال
النزي����ل الحدث  ،اي ال����ذي لم يبلغ
الحلم بعد وهو الثامنة عش����رة من
العم����ر ؛ وهو على اية حال س����جن
 ،لكنهم اطلقوا عليه (اصالح) على
اعتب����ار ان النزيل ال����ذي يدخل اليه
سوف تصلح حاله وتتحسن اخالقه

 ،وحينم����ا يخرج  ،بع����د ان يقضي
محكوميت����ه  ،ال يع����ود الى س����الف
عه����ده فيرتكب حماقات او جناية او
جريمة تعود به الى سجن االصالح
 .فاالصالح هناء جميل وصحيح . ،
وابراهيم الجعفري عندما خرج من
حزب الدعوة وتخلص منه نهائيا ،
اس����س حزبا خاصا به  ،اطلق عليه
(ح����زب االصالح ) ألن����ه يعتقد بأن
الحزب الذي خرج منه شذ عن جادة
الطري����ق وعن الخط المرس����وم له
سلفا ووفق سياس����ة معينة  .االمر
الذي دعا الجعف����ري الى اصالح ما
افس����ده الدهر  ،على رأي الش����اعر
 .واآلن ورق����ة االصالح السياس����ي
والحكوم����ي بي����د الدكت����ور حي����در
العبادي رئيس الوزراء  ،والكرة في
ملعبه  ،والشعب جميعه معه  ،رغم
االصوات النش����از التي تغرد خارج

الس����رب  ،كذلك المرجعي����ة الدينية
في النج����ف معه  .ونح����ن بانتظار
اصالحات سياسية حقيقية تنقذ البلد
من الهاوية التي احدثتها ساسة آخر
زمن  ،والذين يطلق عليه كاتب هذه
السطور (حاجة بربع) حيث يعنيهم
المث����ل (من قلة الخيل ش����دوا. )...
فعلى العبادي أن ال يداهن وال يحابي
 ،س����يما وان اكثر الفاس����دين الذين
ش����غلوا مناصب كبيرة ف����ي الدولة
هم من حزبه  .الش����عب العراقي لن
يس����كن هذه المرة عن حقه  ،اذ ان
طابع الخوف قد ذه����ب بال رجعة ،
وان نظرية الحزب الواحد قد انتهت
وصارت اكس باي����ر  ،واالفضل له
ان يضرب بيد من حديد بحسب قول
المرجعية  .فهل سيفعلها العبادي

تغريدات حجي راضي العراقي

شطرجن
امين يونس
ُسئ َ
ِل حافِظ األسد  :ماهو
َ
الفرق بينك وبين صدام
شطرنج .
العب
حسين ؟ .
َ
أجاب  :صدام مُقامِر وأنا ِ
َ
َ
وقيل ل غاندي  :لماذا التحب الشطرنج ؟ قال  :ال
ّ
اُريد أن يُضحي الجنود بحياتهم  ،فقط من أجل أن
يحيا ال َملِك .
......................
* ( الوزير ) هو القطعة الوحيدة في الشطرنج ،
التي تتحرك في ُكل اإلتجاهات  .وكما يبدو وعلى
هذا األساس  ،فأن قادة العملية السياسية  ،في
العراق ما بعد  ... 2003أدركوا ِحكمة ذلك ّ ،
وطبقوُه
عملياً  :وهاهو ( باقر جبر صوالغ )  ،الوزير في
ُكل الحكومات  ..وزير اإلعمار واإلسكان في حكومة
عالوي  /وزير الداخلية في حكومة الجعفري /
وزير المالية في حكومة المالكي  /ثم وزير النقل
والمواصالت في حكومة العبادي .
الشطرنج  ..يتحرك في ُكل
حقاً أن ُه مثل وزير
َ
اإلتجاهات  ..وال يُمكن اإلستغناء عن ُه !  .وعندنا
ُخضر َ
مون ولِ ُكل
وزراء مثل ُه  ،في أقليم كردستان  ،م
َ
الفصول .
أتعجب  ،أن يكون عندنا في العراق  ،وزراء بهذه
الكفاءات المتنوعة ُ
والقدرات الرهيبة  ..وأن تكون
هنالك أزمات ومشاكِل ! .
العب التكتيك
* ( جيرالد إبراهامز ) يقول ِ « :
يعرف ما يفعل ُه  ،عندما يكون هناك ما يُمكن فعل ُه
ُ
يعرف ما يفعله  ،عندما ال
..
ِ
والعب اإلستراتيجية ُ
يكون هنالك ما يُمكِن فعل ُه ! « .
ليس عندنا
في العراق وبضمنه أقليم كردستان َ ...
لألسف  ،في الطبقة السياسية الحاكمة  ،العبين
إستراتيجيين ُ ..
فكلهم  ،العبون ُهواة  ،اليُجيدون
فمع وجود ( ما يُمكِن فعل ُه
حتى اللعب التكتيكي ! َ ..
كثير من األحيان  ،فأنهم اليقومون ب ِه  ..النهم
) في ٍ
مشغولون بالنهب والشفط ! .
ٌ
حركة
* والشطرنجي ( موروفيتش ) يقول « :
أنج َز ْت ُه أربعون حركة
واحدة خاطئة َ ،قد تهدر ما َ
صحيحة « .
َ
وحكامُنا  ،أساساً ...
فكيف إذا كان ساستنا وقادتنا ُ
َ
يقومون بأربعين حركة خاطئة ؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكثر ما أعجبني  ،هو ما قال ُه ( أنيس مُراد ) .. « :
ُ
في الشطرنج  ،بعد نهاية اللعب
َ ..
صندوق واحد « .
والجندي في
يوضع ال َملِك ُ
ٍ
الجمع  ،والتي من المُح َتمَل أن تتطور
مُظاهرات أيام ُ
وتتحول إلى إعتصامات جماهيرية ضخمة َ ..قد
ُتؤدي في النهاية  ،إلى أن ي َ
ُحشر « ملوك الطوائِف
الصدفة « و « قِالع الفساد « و «
« و « وزراء ُ
أحصنة النهب والخيانة « و « أفيال المتعاونين
ُتاجرة
والمُتواطئين مع داعش « و « ُحراس الم َ
َ
بالدين « ُ ...ك ُ
ذر واحد !.
لهم في
صندوق ق ٍ
ٍ
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يجري حديث متصاعد عن
ح���ال فرض الط���وارئ من
قبل رئيس الحكومة الس���يد
حي���در العب���ادي ،ويتزامن
ذلك م���ع توتر أمن���ي كبير
بس���بب المواجه���ة م���ع
العصابات اإلرهابية وتنظيم
داعش المتوح���ش ،وكذلك
التظاهرات الت���ي تتصاعد،
واإلحتجاج���ات على س���وء
اإلدارة ،والتلك���ؤ في إنجاز
المش���اريع وتلبية متطلبات
المواطني���ن العاديي���ن ،مع
خس���ارة للمزيد من الوقت،
وضع���ف ف���ي اإلدارة،
وإستثمار األموال ،وترتيب
األولوي���ات ،واإلفتق���اد الى
الخبرة والدارية في تس���يير
شؤون الدولة ،وصاحب ذلك
نوع من الخالف يشبه خالف
الصبيان على قضايا تافهة،
لكن األمر مختل���ف بالفعل،
فالمتنافس���ون ومشاكساتهم
وصراعاتهم صبيانية لكنها
تتصل بأس���اس بناء الدولة
ومس���تقبلها ون���وع العالقة
بي���ن المكون���ات والح���رب
ضد اإلرهاب.يحتاج الس���يد
العب���ادي ال���ى الحديث مع
زمرة الكذابين الذين أعلنوا
تأييده���م إلصالحات���ه وهم
في الحقيقة يضمرون نوايا
مختلفة ،ولك���ي يضعهم في
مواجهة صريحة ويس���ألهم
الأن يتوس���ل لهم الموافقة
على إعالن ح���ال الطوارئ
في عموم البالد ،فالعديد من
مظاهر اإلحتج���اج تأخذ في
بعض األحيان ش���كل العنف
والمواجهة المباش���رة كما

هادي جلو مرعي

حصل مساء األحد الماضي
في مدينة الحلة حيث حاصر
محتج���ون مبن���ى المحافظة
وتراش���قوا بالحج���ارة مع
رجال األم���ن الذي���ن ردوا
بإطالق نار كثيف ،وإنتشرت
ق���وات أخ���رى وفرض���ت
حال طوارئ ق���رر العبادي
فيم���ا بع���د رفعه���ا ،وطلب
ال���ى المتظاهري���ن التعاون
م���ع الق���وى األمني���ة لمنع
اإلنفالت.قي���ادات سياس���ية
ونخ���ب فكري���ة ي���رون في
حال فرض الطوارئ أهمية
قصوى ،فليس من المعقول
أن تتاح الف���رص المتوالية
للق���وى العن���ف وللراغبين

الحساب يوم الحساب
قب���ل س���نوات طلب من���ي جاري
توصيل زوجته إلى قسم الطوارئ
بالمستش���فى ،ف���ي نح���و الثامنة
مس���اء ،ألنها كانت تشكو من ألم
حاد ف���ي البط���ن ،وكان منزعجا
ألنه���ا كان���ت حامال في أش���هرها
األول���ى ..وبع���د وصولنا
إل���ى المستش���فى بدقائق
كان ق���د نج���ح في عرض
زوجت���ه عل���ى الطبي���ب،
وعدت بهم���ا إلى بيتهما..
قال إن الطبيب أبلغهما بأن
األل���م الذي تحس به عادي
في مثل تل���ك المرحلة من
الحم���ل ،وطلب منها تناول
ق���رص فينرق���ان (مض���اد
للهس���تامين يس���كن بعض
اآلالم) ..وفي نح���و الثالثة
صباحا جاءني جاري مجددا
طالبا توصيله وزوجته إلى
المستش���فى ألن أوجاعه���ا
ف���ي البط���ن اس���تفحلت..
وفي نحو السادس���ة صباحا
كان���ت زوجت���ه ق���د دخلت
غرفة العمليات الس���تئصال
زائ���دة دودية موش���كة على
االنفجار ..وربك س���تر ولم
تفق���د األم الجني���ن بس���بب
التخدي���ر والجراح���ة ..وبعد
االطمئنان على سالمتها ذهبنا
إلى قسم الطوارئ حيث عثرنا
على الطبيب الذي أفتى بأنها
ال تعاني من علة ذات خطورة
حتى قبل ان تكمل ش���كواها،

نحو عشرين مريضا ومصابا ،في
حين أنه من المفترض من الناحية
النظرية ان نعطي كل مريض نحو
خمس عش���رة إلى عشرين دقيقة،
أي بواقع أربع مرضى في الساعة
على أبع���د تقدير.

ق���رأت مؤخ���را ف���ي صحيفة «ذا
تايم���ز» اللندني���ة عرض���ا لكتاب
«كي���ف يفك���ر األطب���اء» How
 Doctors Thinkللدكت���ور
جيروم قروبمان المحاضر في كلية

العبقري....
أألهوار هي صمام أمان الحياة
العراقيه  ,ففي زمن إنتش���ارها
على مساحات واسعه من أرض
الع���راق كانت تؤم���ن للجميع
بيئه نظيفه وهي مصدر الثروه
السمكيه ومأوى الطيور المائيه
المهاج���ره والتربه المناس���به
لزراعة محصول الرز العراقي
المميز (العنب���ر)  ,كانت تجود
على أغنياء الب�ل�اد وفقرائها ,
ومن ضاقت عليه س���بل توفير
القوت سيجد فيها من أألسماك
الصغي���ره المس���ماة محلي���ا
(الخشني) مايوفر له الحد أألدنى
ِ
م���ن الغ���ذاء  ,وكان هذا النوع
من أألس���ماك متيس���را موفور
مجانا للصيادين ولسكان القرى
المتاخمه لأله���وار والمحاذيه
لألنهار ,ويباع بالحد أألدنى من
أألسعار لفقراء المدن .
كان المرح���وم (زعيبل) يمتهن
العمل في البناء كعامل بس���يط

قربها ال���ى بغداد وليس من
مصلح���ة الك���رد أن تنفلت
األمور أكثر ،وهم يعانون من
مشكلة صراع سياسي داخلي
وتدار شؤونهم بالرئيس بعد
إنتهاء والية برزاني ورفض
معظ���م األح���زاب الفاعل���ة
التجدي���د له لوالي���ة أخرى
ليذوق م���ن نف���س الكأس
الذي أذاقه للمالكي قبل عام
مضى .الوضع العراقي العام
يتطلب إعالن حال الطوارئ،
وليس من مصلحتنا تضييع
الوقت.

جعفر عباس

وأبلغن���اه بأمر الجراح���ة العاجلة
الت���ي خضعت له���ا ..أحس الرجل
ببعض الح���رج وق���ال :مثل هذه
األش���ياء «تحصل» لطبيب مثلي
ظ���ل يعمل  36س���اعة متواصلة،
ويتعامل خالل الساعة الواحدة مع

ممن يُس���مون (كواديد عافيه)
 ,أي من الذي���ن يوفرون لقمة
عيش���هم بالتع���ب الجس���دي
المضن���ي  ,وهم يتقاضون الحد
أألدن���ى من أألجور التي تضمن
لهم القوت البس���يط حيث يغلب
حضور عزيز الفقراء وصديقهم
الدائ���م آنذاك (الخش���ني) على
موائده���م المتواضع���ه  ,وكان
المرح���وم يس���أل عائلته حال
دخول���ه المن���زل الطين���ي بعد
عودت���ه من العمل )ها بش���روا
شنه اليوم خش���ني مشني) ...
إعتادت العائله على سماع هذه
ألالزم���ه كل ي���وم  ,وأصبحت
موض���وع تن���در أصحابه عند
فجر كل يوم حين يتجمعون في
(مسطر العماله) بأنتظار رزقهم
 ,ب���ل إن بعضهم قد إس���تعارها
وغدا يرددها عند عودته لبيته
مضيفا لها (على كولة زعيبل) .
وذات يوم ذهب ثالثه من ألعمال

في جر الب�ل�اد الى الفوضى
مج���ددا وخاصة القوى التي
ترف���ض العملية السياس���ية
وتعدها باطلة ،بل الغريب أن
بلدا تحتل داعش عديد مدنه
وتفج���ر وتقتل ف���ي أخرى
والتعلن حال الطوارئ فيه،
والس���ؤال ،ماه���و المنتظر
ليتحق���ق فيؤث���ر ف���ي قرار
رئيس الوزراء الذي يتوجب
علي���ه أن يخاط���ب الكت���ل
السياسية الكبرى لتوافق له
على طلبه ويت���م التصويت
عليه في البرلمان اإلتحادي،
وحتى األكراد فهم مهددون
وربما تك���ون داعش قريبة
الى أربيل أكثر من

الطب بجامعة هارفارد األمريكية،
ويتناول في���ه كيف يرتكب األطباء
أخطاء قاتلة أحيانا في التشخيص
وتوصي���ف الع�ل�اج ..ويحكي عن
تجربته الشخصية كطبيب شاب في
مستش���فى ماساشوستس
العام عندم���ا دخلت عليه
امرأة ف���ي الثالثينات من
العم���ر ..يق���ول قروبمان
ما معن���اه :عندما رأيتها
اس���تعاذت من الشيطان،
فقد كانت دائمة الشكوى
من آالم في البطن والصدر
والكتف والظهر والرأس
والحوض والقدم ..ولما
ب���دأت الم���وال المعتاد،
حتى استنتجت أنها تعاني
من عسر هضم ووصفت
لها الدواء الالزم :مضاد
للحموضة مقرونا ببعض
النصائح عن تجنب أكالت
معينة ،وبعدها بيومين
كنت في قس���م الطوارئ
بالمستشفى عندما رأيت
تلك الم���رأة النقناقة في
حال���ة غيبوب���ة ..كانت
تعاني م���ن انفجار في
الش���ريان الكبير الذي
يغ���ذي القل���ب بالدم..
ومات���ت ف���ي غضون
ساعات ..وطوال أكثر
من  30س���نة لم أنس
تلك الم���رأة ولم أغفر
خط���أي وتقصي���ري

معه���ا ..لم أن���س أنن���ي تحاملت
عليه���ا ووضعت لها صورة المرأة
النمطي���ة الت���ي تميل إل���ى تهويل
األمور ،و«تعتبر الطعنات الناجمة
من وجود غازات كثيرة في الجهاز
الهضمي مؤش���را عل���ى إصابتها
بم���رض ف���ي القل���ب أو األوعية
الدموية».ف���ي ال���دول المتقدم���ة
مجالس طبي���ة تحاس���ب األطباء
عل���ى التقصير وق���د يصل الجزاء
إلى الشطب من سجالت والحرمان
من ممارس���ة الطب مدى الحياة..
وبما أن بلداننا مكبات قمامة ،فإنه
يسهل على األطباء الممنوعين من
ممارس���ة الطب في بلدانهم ،العمل
في مستش���فياتنا بأرف���ع األلقاب،
وبروات���ب ال تحل���م به���ا الكوادر
الوطنية الت���ي تضاهيها مؤهالت
وخب���رة ..وبالمناس���بة فإن هناك
مواقع محترمة في اإلنترنت تحوي
س���جالت كاملة باألطباء المرخص
له���م بالعم���ل في كل بل���د توضح
تخصص كل منه���م ومدى براعته
في مجال ما ،وبالمقابل فإنها تورد
أس���ماء األطباء الذي���ن تعرضوا
لمحاس���بة أدت إلى عقوبة سواء
كان���ت العقوبة المن���ع من مزاولة
الخدمة نهائيا او مؤقتا ..أتكلم هنا
عن األطب���اء الخواجات ،فال توجد
س���لطة في أي دولة عربية تحرم
طبيبا من ممارسة الطب مهما أثبت
كفاءته في قتل مرضاه بالجملة.

حميد حران السعيدي
الى بيت أح���د المعلمين ألجراء
بع���ض الترميم���ات ومن بينهم
(تاي���ه) صديق (زعيبل) وجاره
وبع���د مرور الس���اعات أألولى
على عمله���م جاء صاحب الدار
يصحب���ة طفل يمس���ك بزجاجه
بيض���اء فيه���ا س���ائل برتقالي
اللون يرش���فه الطفل بشهيه ,
داعبه (تايه) متسائال (شنه هذا
التشربه ؟)  ,رد الطفل مبتسما
(مش���ن)  ,أس���توقفه الجواب ,
وبدا شبه مشدوه وكرر السؤال
على الطفل بغي���ة التأكد فاجاب
أألب ب���دال عن أبنه (مش���ن) ,
قف���ز الى ذهنه صديقه فردد في
س���ره (هذا المنع���ول الوالدين
ش���ارب من هذا ؟ زين ش���لون
عرفه ؟)  ...الحظ المعلم مابدا
على الرجل وتص���ور أن أألمر
هو مج���رد رغبه في تناول هذا
المشروب فأرس���ل ولده أألكبر
ليجلب  3زجاجات من (إكس���ير

الحي���اة) الذي أذه���ل العامل ,
رش���ف الجمي���ع محت���وى تلك
الزجاجات بتلذذ وقرر (تايه)بعد
الرش���فه أألولى أن يعيد غطاء
الزجاجه ويتركه���ا جانبا لحين
إنتهاء العم���ل  ,عاد من العمل
وقبل دخول���ه البيت نادى على
ج���اره فوجده  ,رف���ع الزجاجه
بوجهه متس���ائال ( :تعرف هذا
؟)  ..فوجيء زعيبل بالس���ؤال
(ولعب الفار بعب���ه) ورد على
س���ؤال جاره وصديقه ( :ال ما
أعرفه وال ش���ايفه واهلل يكفيني
ش���ره ش���نه يتايه كمت تشرب
مُنك���ر؟)  ...ضح���ك الرجل من
س���ؤال صاحبه ثم رش���ف من
الزجاجه رش���فتين وناولها له
طالب���ا منه أن يش���رب ماتبقى
 ,ث���م ق���ال ( :اهلل يبعدن���ا عن
المنكر يزعيبل  ...بس يخوي
تره تاهت ولكاها تايه إشرب
وانا أسولفلك) ,تناول زعيبل

ماتبقى تجش���أ بص���وت مرتفع
قائ�ل�ا  (:واهلل لذي���ذ يتاي���ه ..
شنه هذا؟) ..وهنا تطوع الجار
ألضافة حرف الياء من عندياته

وأج���اب ( :ه���ذا العرفته أنت
قبل كل الناس  ...هذا مش���ني )
.إستقبل (زعيبل) إعتراف الجار
بسابق فضله بال أُباليه في بداية
أألمر  ,وفي صباح اليوم التالي
كان تاي���ه ينش���ر

الخبر بين جميع أهل المس���طر
مستش���هدا برفيقيه ف���ي إثبات
وجود (المشني) الذي لم يعرفه
(إبن أنثى) قبل زعيبل ,
هنا شعر زعيبل بشيء
م���ن أألهمي���ه تصاع���د
إحساس���ه بها مع إنتشار
خب���ر (س���بقه المُله���م)
بالتعرف على (المش���ني )
رديف (الخشني)  ,وفي اليوم
الرابع كان زعيبل يمشي بين
رفاق مس���طر العمال بخيالء
ط���اووس وهو يتبج���ح أمام
الجميع بكشفه وخطورة دوره
وأهميته التاريخيه .شاهدنا على
زعيبالت هذا الوك���ت  ...بكثر
وجع البطن  ...بس الخش���ني
وال مشني بس مشي الطواويس
عابلنه عبل .

