
 
�أبويها يف  �لعمر, تعي�ش مع  بالعا�رشة من  طيبة طفلة 
تلك  �جلي�ش,  مع�سكر�ت  �حد  قرب  تقع  ع�سو�ئية  قرية 
�لتحالف  �ل�سديد من قبل  للق�سف  �ملع�سكر�ت تعر�ست 
�لق�سف  وكان  �سد�م,  نظام  ��سقط  �لذي  �لغربي 
ب�سو�ريخ وقنابل غريبة, بعد �نتهاء �حلرب كانت طيبة 
يكتفي  �لأب  كان  لكن  �سديد,  �سد�ع  من  تعاين  دوما 
�ملنطقة,  م�سمد  قبل  �لرب��سيتول"من   " حبوب  ب�رش�ء 
�لأمل,  ق�سوة  من  ليال  �رش�خها  حد  �إىل  �لأمر  وتطور 

عندها �أخذها �أبوها �إىل مدينة �لطب لعالجها.
ون�سبة  �لدماغ,  يف  بال�رشطان  مري�سة  �أنها  فتبني 
�إىل  حال  ت�سفر  �إن  يجب  لكن  ممكنة,  �لعالج  جناح 
�خلارج, لن �لعالج غري متوفر يف �لعر�ق, وكيف ميكن 
�ل�سفر وحت�سيل �لعالج, و�أبويها جمرد موظفني �سغار, 
فا�ست�سلمو�  �لدولر�ت,  لآلف  حتتاج  �لعالج  ورحلة 

للقدر, �إىل �أن توفيت �لطفلة, فال عالج يف �لعر�ق.
 �أ�سلحة حمظورة مت جتريبها يف �لعر�ق

�سد�م  بها  �ل�سبب  كان  �لتي  �لأخرية  �حلروب  يف 
�لأ�سلحة  خمتلف  جتريب  �إىل  �لغرب  عمد  ونظامه, 
�ملحظورة, لأنه وجدها فر�سة ملعرفة �أمكانية �أ�سلحته 
يف  و�لطلقات  و�ل�سو�ريخ  �لقنابل  فكانت  �حلديثة, 
�لأغلب ل حتتوي على �لقوة �لد�فعة و�لنفجارية فقط, 
بل معاملة مع �ملو�د �مل�سعة و�لنووية, حتى �أنهم كانو� 
يعطون جنودهم عالج معني حلظة �ل�ستخد�م, وكانت 
�لأمريكان  �جلنود  بني  �ل�رشطانية  �لإ�سابات  ف�سيحة 
بعد حرب �لكويت, لكن بقي �لعر�ق غري مهتم ملو�سوع 
�ل�رشطان, لأنه ل ميثل تهديد حلكم �سد�م, بل ي�سيب 

فقط �لفقر�ء.
مر�ش  �نت�رش  وهكذ�  �لعر�ق,  يف  كبري  تلوث  وح�سل 
�ل�رشطان, و�لنتيجة عو�ئل تعاين من مر�ش ل عالج له, 
�لعر�قيني لأنه ل يوجد مد�فع عنهم, كان  و�ساع حق 
من �ملمكن جلب تعوي�سات باملاليني, مع �رشط توفري 
�ملحظورة  �لأ�سلحة  ��ستخدمت  �لتي  �لدول  على  �لعالج 
مثل �أمريكا, لكن �سعف �لهمة و�لك�سل و�خل�سوع �أ�ساع 

حقوقنا.
 دول تهتم ب�سعوبها ودول تهملهم

�أولوياتها �ل�سحة, فت�سع بر�مج  دول �لعامل جتعل يف 
للنهو�ش بالو�قع �ل�سحي, ومعاجلة �لإمر��ش �خلطرية, 
وتوؤ�س�ش لها مر�كز متطورة لعالجها, وت�سهم بجزء كبري 
�لوطن, لأنها حت�ش بامل�سوؤولية  من �مل�ساريف لأبناء 
حيث  �ل�رشطان,  لإمر��ش  وخ�سو�سا  �ل�سعب,  �جتاه 
كي  متخ�س�سة,  وم�ست�سفيات  بحثية,  مر�كز  �أ�س�ست 
من  �ملطلوب  �لدور  هو  وهذ�  �سعوبها,  م�ساكل  حتل 

�حلكومات, ح�سب �لعقد �ملربم بني �ل�سعب و�حلكومة.

لكن كل هذ� مفقود متاما يف �لعر�ق, فالطبقة �ل�سيا�سية 
بال�سعب  تهتم  ل  وهي  �لفو�سى,  يف  غارقة  �حلاكمة 
�ل�سيا�سية  ب�رش�عاتها  �هتمامها  بقدر  وم�ساكله, 
فرتة  ميز  ما  هو  �لإد�رة  �سوء  �أن  بل  �لكعكة,  وتقا�سم 
كبرية,  �أمل   خيبة  يعي�ش  فال�سعب  وهكذ�  �حلكم, 

فاحلكومة جتاهلت  م�ساكل �لنا�ش ومل وت�سعى حللها.
 �حلاجة مل�ست�سفيات متخ�س�سة مدعومة حكوميًا

كنا يف حفلة عر�ش وكان �حد �لأ�سدقاء �حلزن ظاهر 
كان يل  فقال:  �ل�سبب  عن  ف�ساألته  على مالمح وجهه, 
به  ي�سيد  فالكل  موهوب  مهند,   ��سمه  ر�سام,  �سديق 
وبر�سوماته, و�لتي تاأخذ منه وقتًا طويال, وكان يطمح 
لن يكون ذو �ساأن كبري يف عامل �لفن, لكن جاء �لقدر 
يده  يف  خبيث,  بورم  �أ�سيب  حيث  مهند,  حياة   ليغري 
�ليمنى, فاخربوه �لأطباء يف بغد�د, �نه �إمام خيارين, 

عالج  يوجد  فهناك  للخارج  ي�سافر  �إن  �أو  يده  برت  �إما 
ناجح, ل ي�سطره لقطع يده, لكن مهند من �أين له مبالغ 
�ل�سفر, وهو من عائلة فقرية, فتم برت يده, لتتبخر �أحالم 
حياته, عندما �ساهدته بيد و�حدة, حزنت كثري�ً, �أتذكره 
�سي  كل  وير�سم  وي�سحك  ميرح  كان  كيف  باملا�سي 
ر�ئع, �ألن هو �إن�سان �أخر مكتئب جد�, ل يتكلم �إل قليال, 

�خربين �نه ي�سعر باأنه ميت.
منت�رش  فهو  حكومية,  لوقفة  يحتاج  �ل�رشطان  مر�ش 
حكومية  مل�ست�سفيات  �سديدة  �حلاجة  لذ�  كبري,  ب�سكل 
متخ�س�سني,  �أطباء  مع  �لأجهزة,  باأحدث  متخ�س�سة, 
و�ن تكون باأ�سعار رمزية, كي ميكن معاجلة كل عر�قي 
مري�ش بال�رشطان, كنوع من �مل�سوؤولية بعنق �ل�سا�سة 

�جتاه �أبناء �لبلد.
 ند�ء ��ستغاثة

وحتققان  توؤثر�ن  �أن  ميكن  جلهتني  ��ستغاثة  ند�ء  �نه 
حلم �جلماهري:

�جلهة �لأوىل: �حلكومة: نحتاج لهمة حقيقية, من قبل 
يفتك  �ل�رشطان  فمر�ش  �لقر�ر,  مركز  على  �لقائمني 
كاأن م�سائب  لالزمة,  �لفقرية, ول من مهتم  بالعو�ئل 
م�ست�سفى  �أن�ساء  �ملهم  فمن  �ملباحات,  من  �لفقر�ء 
توفري  مع  �ل�رشطان  مر�ش  بعالج  متخ�س�ش  عمالق 
�لعالج,  �أنو�ع  و�حدث  �لأطباء  و�أف�سل  �لأجهزة  �حدث 

هذ� و�جب بعنق �ل�سا�سة �جتاه �ل�سعب.
�إن  يجب  �لإعالم  على  �ليوم  �لأعالم:  �لثانية:  �جلهة 
يقوم بحملة من�سقة, كي يجرب �ل�سا�سة على فعل �سيء 
للمر�سى, فال�سا�سة ل ينتبهون �إل عند تعر�سهم للخطر 
�لإعالمي, عندها يتحركون بد�فع �حلفاظ على �ل�سمعة, 

ننتظر من �لإعالم �ل�سيء �لكثري.

بح�سور عدد من �لأ�ساتذة و�لباحثني و�لأكادمييني 
�لدر��سات  ق�سم  �حلكمة  بيت  عقد  و�ملثقفني 
�ل�سيا�سية و�ل�سرت�تيجية �لندوة �لعلمية �ملو�سومة 

))�لعر�ق :خيار �لالمركزية �لإد�رية �أو �لأقلمة(( .
تر�أ�ش �جلل�سة: �أ.د. حممود علي �لد�ود –م�رشف ق�سم 
–بيت �حلكمة  �ل�سيا�سية و�لإ�سرت�تيجية  �لدر��سات 
�ل�ستاذ  منهم  �لباحثني  من  �لعديد  فيها  .�سارك 
�لعلوم  كلية  –عميد  فيا�ش  ح�سن  عامر  �لدكتور 
– جامعة �لنهرين , وقدم بحثا بعنو�ن  �ل�سيا�سية 

متى وكيف ت�سبح �لفدر�لية منزلقًا �سيا�سيًا.
وفهم  وت�سخي�ش  حل�رش  �لنتباه  �ن  فيه:-  بنينّ 
ير�د  �ملعا�رشة  �لعر�قية  �ل�سيا�سة  ومز�لق  عيوب 
ومظاملها  �لعيوب  هذه  �وجاع  من  �لعالج  منه 
�ملز�لق  تلك  حال  دو�م  لن  وعتمتها.  وخماطرها 
و�لعيوب من �ملحال, كما يقال, و�ذ� ما مت فهذ� �مر 

غري ماأ�سوف عليه.
)�لدكتاتورية(  �لباطل  �زهق  قد  �ملحتل  كان  فان 
وترك  )�لدميقر�طية(  �حلق  �قامة  �همل  فانه 
�ملت�سدرة  �لكتل  ل�سا�سة  �لنبيلة  �ملهمة  هذه 
�لرت�جعات  فكانت  وزعمائها,   �ل�سيا�سية  للعملية 
�لعر�ق �كرب  �لدميقر�طية يف  و�لخفاقات يف بناء 

بكثري من �ملنجز�ت و�لنت�سار�ت يف هذ� �ل�ساأن.
هوؤلء  معظم  �ن  �ل�سك  يقبل  ل  �لذي  و�مللمو�ش 
�لوقاية  �رشورة  جتاهل  ق�سد,  دون  من  �و  بق�سد 
من مز�لق �ل�سيا�سة �لعر�قية وعيوبها �لتي تخل�ش 
جنمعها  ونكاد  جميعها  ولي�ش  منها,  �لبع�ش 

بالآتي:
�ملوؤ�س�سات  �سخ�سنة  على  �حلر�ش  منزلق      -
�ملوؤ�س�سات  تن�سيب  من  بدل  �ل�سخا�ش  وتن�سيب 
�جلامعة  ممثل  يقول  لهذ�  �ملنا�سب,  وماأ�س�سة 
�لعربية �مل�ستقيل )خمتار ملاين( يف و�سف �لعالقة 
�ىل  �لعالقة,  تقيم  �لتي  �لعر�قيني  �ل�سيا�سيني  بني 
حد ما, د�خل �لربملان �لعر�قي, �ىل �ن )�ل�سيا�سيني 

بعد  ليتخذو�  �لفكرة  طرح  عمن  ي�ساألون  �لعر�قيني 
ذلك موقف منها(.

-    منزلق حر�ش �لن�سف �لول من �ل�سا�سة على 
على  �لثاين  و�لن�سف  �مل�سكالت,  �سناعة  �جادة 

جهل �و جتاهل �سناعة �ملعاجلات.
-    منزلق ع�سق �لف�سل. فن�سفهم ل يريد �ن يكون 

ناجحًا, و�لن�سف �لثاين يريد �ن يف�سل �لناجح.
ل  فن�سفهم  �لوليات,  �سيا�سة  غياب  منزل      -
يعرف �سيئًا عن �لولويات, و�لن�سف �لثاين يعرف 

�لولويات ويتجاهلها.
�لدعوة  هو�ش  يعي�سون  �ل�سا�سة  �ن  منزلق      -
عقدها,  على  �لعمل  دون  من  لالجتماعات, 
مبادر�ت  ولي�ش  متقابلة  مبادر�ت  ويقدمون 
�سيا�سي  بعناد  بينهم  فيما  ويتعاملون  متفاعلة, 

ولي�ش بتناف�ش �سيا�سي.
حقوق  وتقزمي  �متياز�تهم,  تغويل  منزلق      -
�ل�ستحقاقات  �مام  �لنحناء  عرب  �لن�سان, 
�ل�ستحقاقات  ح�ساب  على  �ل�سيقة  �جلوهرية 

�لوطنية �لو��سعة.
�ملثال  �سبيل  على  �لت�رشيعي  �لعوز  منزلق      -
من  وغريها  و�لغاز  �لنفط  )قانون  �حل�رش  ل 
يف  عليها  �ملن�سو�ش  �ملعطلة  �لت�رشيعات 

�لد�ستور(.
كذلك �سارك يف �لندوة �ل�ستاذ �لدكتور عبد �ل�سالم 
بغد�دي –مركز �لدر��سات �لدولية –جامعة بغد�د- 
: مالها وما  �لإد�رية  �لالمركزية  ببحث بعنو�ن - 
�لتجربة  �سوء  يف  بها  �لرتقاء  و�سبل  عليها  

�لعر�قية-
يرون  �لد�ر�سني  بع�ش  :-�ن  �لباحث  فيه  �و�سح  
يف تف�سريهم لن�ساأة �لالمركزية �لإد�رية �إنه ما من 

دولة على �لأر�ش , �إل وفيها نوعان من �مل�سالح
مو�طني  جميع  تهم  عامة  وطنية  م�سالح   : �لأول 

�لدولة من �أق�ساها �إىل �أق�ساها .
�لثاين : م�سالح حملية خا�سة متميزة عن �مل�سالح 
مو�طني  تهم  �لأخرية,  وهذه   , ن�سبيا  �لوطنية 

�ملنطقة �ملحلية بذ�تها , وتتعلق بهم , فطاملا كان 
�ملو�طنون موزعني على خمتلف �أرجاء �إقليم �لدولة 
, فالبد �أن يوؤدي هذ� �لتوزيع �جلغر�يف و�لتاريخي 
و�لجتماعي �إىل ن�سوء م�سالح و�هتمامات حملية 
تهم �سكان �ملنطقة )�ملحلية( �إىل جانب �مل�سالح 

ذ�ت �لبعد �لوطني.
    بل �أن بع�ش �لباحثني يرى �أن �حلكم �ملحلي هو 
�لأ�سل �أو �ملنبع �لذي ��ستحدثت منه �لدول �حلديثة 
, �إذ �أن �لقرى �ل�سغرية ن�ساأت قبل �أن تن�ساأ �لدولة 
وحل  �سوؤونهم  لإد�رة  �أفر�دها  يتبلور  �أن  قبل  �أو 

م�سكالتهم.
    ويف عاملنا �ملعا�رش , وبعد �أن تطورت �لدولة 
, وتعقدت وظائفها , فاإن �لعمل �لإد�ري �لعام يف 
�لدولة بات يتوزع على نوعني , �لأول وطني عام 
�لعام يهم جميع  , فالوطن  , و�لثاين وطني حملي 
�أما  �لدولة,  �إقليم  على  �ملوجودين  �ملو�طنني 
�ملحلي فيقت�رش على مو�طني منطقة معينة بذ�تها 
و�لعرت�ف   . �لخ(   ... مقاطعة  )�إقليم/حمافظة/ 
�مل�سالح  عن  �ملتميزة  �ملحلية  بامل�سالح 
�لوطنية �لعامة هو �لأ�سا�ش �لأول �لذي تقوم عليه 

�لالمركزية �لإد�رية .
�ملحلية  �ملجال�ش  �أو  �لهياآت  ��ستقالل  �إننّ      
بتحقيق  مرهون  �ملركزية  �ل�سلطة  مبو�جهة 
�ل�سخ�سية  �لهياآت  هذه  مبنح  يتعلق  :�لأول  �أمرين 
بالآلية  يتعلق  و�لثاين  ؛  )�ملعنوية(  �لعتبارية 
 . �ملجال�ش  �أو  �لهياآت  هذه  مبوجبها  تت�سكل  �لتي 
�ملعنوية  بال�سخ�سية  �ملحلية  �لهياآت  متتع  ويعد 
, �لأ�سا�ش �لقانوين �لذي مييز �لالمركزية �لإد�رية 
منح  على  ويرتتب   . �لإد�رية  �ملركزية  عن 
نتائج مهمة منها وجود ذمة  �ملعنوية  �ل�سخ�سية 
�أن تكون طرفا يف  , وحقها يف  مالية خا�سة بها 
�لعقود و�لدعاوى �لتي تقيمها �أو �لتي تقام �سدها 

, ووجود جهاز �إد�ري خا�ش بها.
–ع�سو  �حل�سني  زهري  �لدكتور   �ل�ستاذ  وختم 
�للجنة �ملركزية لن�سمام �لعر�ق ملنظمة �لتجارة 
�لالمركزية  �ملو�سوم  ببحثه  �لندوة  �لعاملية 
مل  �لتي  للمحافظات  �لقانوين  �لنظام  يف  �لد�رية 

تنتظم يف �قليم-
بنينّ فيه:- �ن �هم ما مييز �لالمركزية �لد�رية هو 
تطبيق �لدميقر�طية يف �لنظم �لد�رية للدولة �ذ يتم 
�د�رة �سوؤونهم  �لوحدة �لد�رية يف  متثيل مو�طني 
على  ي�ساعدهم  وب�سكل  دميقر�طي  ب�سكل  �ملحلية 
�ف�سل  بانف�سهم  عنها  و�لدفاع  م�ساحلهم  تنمية 
�ل�سلطة �ملركزية ومن هنا جاء مبد�أ  مما تقوم به 
�نتخاب �ملجال�ش �ملحلية بعده طريقة دميقر�طية 
لد�رة هذه �ملجال�ش. و�ذ� كانت �لعالقة مع �ملركز 
جيدة �ذ تقوم �ل�سلطة �ملركزية برعاية هذ� �لنظام 
عن طريق �لتن�سيق و�لرقابة, فان هذه �لعالقة من 
ولكن  �لد�ري.  �لنظام  هذ�  �ن حتقق جناح  �ساأنها 
�عمال  �لرقابة على  �و �سعف  �لتن�سيق  �نعد�م هذ� 
�ملجال�ش �ملحلية, من �ساأنه �ن يوؤدي �ىل م�ساكل 
على  �ملجال�ش  هذه  قدرة  على  توؤثر  �لطرفني  بني 
�د�رة �سوؤونها �ملحلية �و ت�سعف �لعالقة مع �ملركز 
مما يوؤثر على متا�سك �لدولة وقدرتها على حماية 

م�ساحلها �لوطنية �لعامة.

ولد �لفنان عمانوئيل ر�سام يف مدينة �ملو�سل يف/7 يوليو 
1957,و عند  �لفنون �جلميلة عام  �لتحق مبعهد   ,  1940/
بتعيينه معلمًا يف �ملو�سل,  1961, �سدر قر�ر  تخرجه يف 
�لفن.  جمال  يف  �لعمل  يف  منه  رغبتًة  �لوظيفة  رف�ش  لكنه 
منها  تخرج  و  �جلميلة  �لفنون  باأكادميية  �لتحَق  بعدها 
�لع�سكرية  ��ستدعائه للخدمة  1964, و فور تخرجه مت  عام 
�للز�مية ك�سابط �حتياط برتبة مالزم ثاين, و ق�سى خدمته 
و  �ملعنوي(,  )�لتوجيه  �مل�سلحة  �لقو�ت  �ذ�عة  يف  �لع�سكرية 
مو�ش  )حتت  م�سل�سل  �خرج   ,1966 عام  �خلدمة  من  ت�رشح 
�لب�رشي  �سليم   : من  كل  بها  ومثل   ,1961 عام   ) �حلللالق 
خليل  �ل�سبتي,  �سهام  �جلميلي,  ر��سم  �حلارثي,  ,حمودي 
�لرفاعي . وم�سل�سل )حكايات �ليام �لع�سيبة( بطولة: خليل 
�سوقي, طعمة �لتميمي, فوزية عارف, جو�د �ل�سكرجي, مقد�د 
�لع�رشين(  يف  )فتاة  وم�سل�سل  هللادي.  ح�سن  �لر�سا,  عبد 
�حلميد,  عبد  �سامي  متثيل  عطو�ن,  �سباح  تاأليف:   ,1979
�سهام �ل�سبتي, عو�طف �ل�سلمان, �سمري �لقا�سي, عبد �لو�حد 
)�ور�ق  فيلم  بطولة  يف  ��سرتك  كما  �لللزيللدي.  �سعدية  طلله, 
�خلريف(�مام �لفنان �لر�حل �سليم �لب�رشي , و�خرجه : حكمت 
�لذكريات(  )�لبوم   : �خرجها  �لتي  �لتمثيليات  ومن   . لبيب 
و هي  �ملعهد,  مايز�ل طالبًا يف  و كان  ببطولتها  قام  �لتي 
تدور حول حياته �ل�سخ�سية.و متثيلية )ليطة(بطولة :يو�سف 
�سيا�سية.  لأ�سباب  تعر�ش  مل  �لتي  و  )لو(  ومتثيلية  �لعاين. 
ومن �ملنا�سب �لتي �سغلها رئي�ش ق�سم �لدر�ما يف �لتلفزيون 
1979. كما �نه �حد موؤ�س�سي �رشكة بابل لالنتاج �ل�سينمائي 
و�لتلفزيوين , وكذلك �رشكة ع�ستار , وبعدها هاجر �ىل كند� 

ليعي�ش بقية حياته هناك .
كند�  يف  ر�سام  عمانوئيل  �ملعروف  �لعر�قي  �ملخرج  رحل 
مل  �سحي  بعار�ش  ��سابته  بعد  �سنة   76 ناهز  عمر  عن 
�لفنانني  ميهله طويال تاركا خلفه �رثا فنيا ميكن لالجيال 

�لقادمني �لتعلم منه و�ل�سري على خطاه.
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مرض السرطان.. ومحنة غياب العالج في العراق
بقلم / اسعد عبد الله عبد علي ي���وم كانت هناك ح���رب بني احلكوم���ة واالكراد يف �س���تينيات 

و�س���بيعينات القرن املا�س���ي ، اأتت النعو�ش اىل ليل النا�سرية 
ب�س���مت وخل�سة ، واغلب ال�س���حايا كانوا نتاج طلقة برنو يف 

الراأ�ش.
رمب���ا ح���رب ال�س���مال ه���ي اك���ر احل���روب يف العامل م���ن كان 
�س���حاياها جراء ر�س���ا�ش البن���ادق ، حيث تكاد اأن ُت�س���َل قدرة 

املدافع والهاونات يف احلروب اجلبلية .
كنا اأطفاال حيث كان ي�س���ل ي�س���لنا �س���راخ الن�س���وة فن�س���يقظ 
ونح���ن نعرف اأن الب���كاء هو من اجل جار يف �س���ارعنا اأتوا به 

مقتوال هو جندي يف ال�سمال .
واأين ال�سمال ؟

 النعرف . الذي نعرفه اأنهم اتوا به بنع�ش واأن النحيب �سيبقى 
الأي���ام . وكان بع����ش االطف���ال ب�س���بب فطرته وبراءت���ه وعقله 
ال�س���غري يف���رح الأنه �س���ياأكل اللحم والتمن يف م���اأمت  اجلريان 

على ولدهم طوال تلك االيام الثالث .
كان لون النعو�ش ابي�س���ا ، واظن انها كانت من �س���جر البلوط 
، وكانت تلُف بعلم العراق وال ياأت معها �س���وى املاأمور و�سائق 

�سيارة االأجرة و�سهادة الوفاة .
فالدول���ة يف ذل���ك الوق���ت التعو����ش ال�س���حايا ب�س���يء �س���وى 
قناعته���ا اأن هذا اجلندي املكلف واالحتياط مات جراء الواجب 

. وكان االهل يفكرون مب�سيبتهم واليفكرون باأي تعوي�ش.
 له���ذا كان ب���كاء االمهات يحمل حرقة عجيبة ومو�س���يقى هائلة 
م���ن احل���زن ، ليحم���ل الليل ذل���ك النحي���ب امل�س���كور الظهر من 
اطراف حملة ال�س���رقية اىل اخر بي���ت يف حملة االدارة املحلية 
. ومن ب�ساتني ا�سديناوية اىل اآخر نخلة يف ب�ساتني �سريون.

ذل���ك الب���كاء لي�ش ل���ه املق���ارن احلقيق���ي يف مو�س���يقى دموعه 
الهاطل���ة على خدود مداماة من خرامي�ش اظافر العويل �س���وى 

بكاء االم حلظة ترى احلقائب ت�ستعد لل�سفر البعيد.
ب���ني دمع���ة ال�س���فر ودمعة النع�ش ف�س���اء من ال�س���وق ا�س���مه ) 
النا�س���رية ( يغرينا بحن���ني اىل كل الذكريات الت���ي منحت لنا 
تل���ك اخلواطر واالحالم وامكنة كانت لنا فيها فنادقا ، وكمبات 
جل���وء ، ومطاعم �س���اورمه ، وقط���ارات مدن نتيه فيه���ا ، لي�ش 
الأننا غرباء فقط ، بل الننا من دون ح�س���ن ا�س���مه النا�س���رية ، 
وم���ن دون ظ���ل ام يهم����ش ) اأ�س���م الله ( حني نعر يف ال�س���المل 
الكهربائي���ة ونح���ن نحمل حقائبن���ا الثقيلة. ق�س���ة احلرب هي 
تقريبا ق�س���ة كل بيت يف النا�س���رية، والأنها بلد املليون عريف 
، فلرمب���ا يف تعداد �س���حايا حروبها منذ زم���ن اأور واىل اليوم 
يك���ون قد و�س���ل املليون. وعرب امتداد كل تلك االزمنة يت�س���كل 
وج���ه املدين���ة يف تلوين غريب ال يحمل �س���وى �س���ورة الطني 

والنخيل .

المواطن والمسؤولالعراق.. خيار الالمركزية اإلدارية أو األقلمةمبدعون من

قحطان جاسم جوادعمانوئيل رسام

اعداد: مريم الياس

أمهاتنا ) ليل الناصرية 
ودموع السفر و النعوش(

نعيم عبد مهلهل 

أقالم حرة

يف  مثيال  له  ن�سهد  مل  رمبا  �سيف  مو�سم  عليه(  ماأ�سوف  )غري  علينا  مرنّ 
درجة  �خلم�سني  فاقت  قيا�سية  بحر�رة   , جحيما  خالله  ع�سنا   , حياتنا 
مئوية ملدة �سهرين , ر�فق ذلك �أكرث �لأحد�ث �لأمنية دموية , وفوق ذلك 
, ��سو�أ خدمات لأمد�دنا بالطاقة , فقد و�سلت �ساعات �لتجهيز �ىل �ساعة 
و�حدة كل 5 �ساعات , �أي حو�يل �أكرث من 19 �ساعة باليوم ونحن حتت 
رحمة �أ�سحاب �ملولد�ت , ر�فق ذلك عجز �د�ء �ملربد�ت ب�سبب �رتفاع ن�سبة 
قادرة على  للتكييف( غري  �لوحيد  )�جلهاز  , مما جعل �ملربد�ت  �لرطوبة 

�أد�ء عملها , مما �سببت �سيقا �آخر� ي�ساف ملاأ�ساة �ملو�طن �ليومية .
�لأحياء  بع�ش  جتهز  �لتي  �لأهلية  �ل�رشكات  توجه  �نتقدت  و�أن  �سبق 
جتهيز  ح�ساب  على   , خيالية  وباأجور   , باليوم  �ساعة   24 ملدة  �ل�سكنية 
�لتيار �لكهربائي �ىل �لأحياء �لأخرى ذ�ت �لغالبية , يف مقالتي )بني روبن 
هود ووز�رة �لكهرباء( ! , وتوقعت �ن قائمة �لأجور لل�سهرين �ملن�رشمني 
, وبهذ� �لتجهيز �لهزيل �ىل درجة �ل�سخرية , �ستكون متو��سعة , وقد كانت 
كذلك ن�سبيا , فقد كان �ملبلغ 33 �لف دينار , لكن �ملفاجئ وجود عبارة 
)مبلغ �لدعم �حلكومي( يف ذيل �لقائمة و�لبالغ �أكرث من 233 �لف دينار 

! فما معنى ذلك ؟!.
 , �لوحيدة  �لدولة  ��سرت�تيجية  �ن  �أعلم  فاأنا   , علي نّ  �لأمر  �ختلط  بالو�قع 
هي رفع كل �أ�سكال �لدعم , و�لبحث بكل �ل�سبل عن و�سائل جباية جديدة 
, فهرعت �ىل موزع �ور�ق �لكهرباء و�ساألته عن معنى تلك �جلملة فاأجاب 
 , 266 �لف دينار  �لكلية هي  �لدولة دعمتك بهذ� �ملبلغ لأن �لأجور  , �ن 
�لذي  .فما   ! �لف دينار   33 �لف وبقي عليك   233 �لدولة مببلغ  فدعمتك 
�ستطالبني  رمبا   , ؟  �لكهرباء  لوز�رة  )مننّة(  �أو   ) )هبة  هي  هل  ؟  يحدث 
�أم للتلويح )ب�سدمة جديدة( لتهياأة �ملو�طن على   , ؟  بت�سديدها م�ستقبال 
 , ؟  �لبنزين  بالن�سبة لأجور  �سابقا  , مثلما حدث  �أجور قو�ئم كبرية  تقبل 
تعلمنا بالتجارب �لتي هي خري برهان , �ن �آخر ما يهم �لدولة هو �ملو�طن 
�لتي تكون  �لوز�ر�ت  , و�ل ما كانت م�ست�سفياتنا �حلكومية وكل من�ساآت 
بتما�ش مع �ملو�طن �ملر�جع , على تلك �لدرجة من �لأهمال و�لأ�ستخفاف 
�لوز�رة دعمتني باأكرث من ربع ر�تبي  �أن  ! , هل حقا  و�لفو�سى و�لف�ساد 
�لذي ل يتجاوز �خلم�ش  �لتجهيز  ؟! ولكن على ماذ� ؟ على قلة  �لتقاعدي 
�ساعات يوميا ؟ , �أم �سوء نوعية �لطاقة �لكهربائية , خ�سو�سا مع ��سحاب 
�لفولتية  , و�لتي ل ت�سل  �ل�سيء ب�سبب بعد منازلهم عن �ملحولت  �حلظ 
 , �لعايل  �ل�سغط  بقابلو�ت  �لأعطال  تكر�ر  �أم   , ؟!  فولت   170 �ىل  لديهم 
و�لقطوعات �مل�ستمرة لأ�سالك �لأعمدة , و�حللول �لرتقيعية �لتي ُتلبى بعد 
 , �سوؤ�ل  جمرد   , �لكهرباء  ل�سكاوى  �لهاتفية  �ملكاملات  بع�رش�ت  �لتو�سل 

ي�سرت �هلل من جو�به !

قائمة اجور الكهرباء..

وعبارة )مبلغ الدعم الحكومي( العجيبة !


