
نظام  واتباع  ادارية  وحدات  او  اقاليم  ت�شكيل  ان 
الالمركزية االدارية حاليا يبدو معقوال جدا االن الن 
جمتمعات  يف  يعي�شون  كانوا  الذين  املكونات  و�شع 
�شنوات  ع�رش  من  اأكرث  بعد  االن  تغري  قد  خمتلطة 
واالنق�شامات  الهوية  و�شيا�شات  الطائفي  القتل  من 

الطائفية احلادة.
 لكن احلديث عن نظام الالمركزية ال�شيا�شية واالدارية 
املركزية  الدولة  يف  القوى  ت�شتيت  عن  احلديث  يعني 
يف  ب�شهولة  يح�شل  ان  والميكن  حا�شل  غري  وهذا 
العراق يف ظل التدخالت اخلارجية وهيمنة الزعامات 
نفوذ  على  احل�شول  وحماولة   ٢٠٠٣ بعد  التقليدية 

او�شع.
وامل�شطلحات  التعاريف  عن  وبعيدا  اعتقد  انا  ولهذا   
ر�شم  ان  والفيدرالية،  لالمركزية  وغريها  العلمية 
االحتكاك  اثارة  من  �شيزيد  ال�شلطة  وت�شتيت  احلدود 
زعزعة  �شاأنه  من  وهو  االهلية  احلرب  ورمبا  العرقي 
الفردية  الكتل  االحياء وحتى  ان  اذ  املنطقة،  ا�شتقرار 
�شوف تتحول اىل �شاحات قتال وهذا �شيجر اىل تق�شيم 
لن  املطالب  اأكرث وحتى هذه  او  اقليم  اىل ١٨  العراق 

حتول دون احلرب االهلية.
 الميكن النظر اىل امل�شكلة العراقية كما لو انها كانت 
ق�شية ادارية اذ ان الف�شل يف روؤية ماأزق العراق متجذر 
حلد  له  الحل  الذي  والطائفي  العرقي  ال�رشاع  بعمق 
االن، اذ ان اأحد اوجه الق�شور الرئي�شة يف توزيع القوى 
الهيكل  على  االختالفات  ان  المركزيا:  وال�شالحيات 
الرئي�س  امل�شدر  ان  حقيقة  هي  العراقي  االحتادي 
املجتمعات  �شعي  هو  -الطائفي  العرقي  لل�رشاع 
او  الالمركزية  فان  لذلك  الهوية  عن  للبحث  املختلفة 

الفيدراليات قد التقدم حال �شيا�شيا اف�شل للعراق.
العنف  ملواجهة  اقاليم  ثالثة  هو  احلل  ان  يقال  قد   
الطائفي بني ال�شنة وال�شيعة وال�رشاع العربي الكردي 
ان  اال  ب�رشعة،  عنه  النظر  �رشف  الينبغي  احلل  وهذا 
ياأخذ  مل  انه  هو  االقرتاح  هذا  يف  الرئي�شي  العيب 
اكتظاظا  االكرث  املدينة  وهي  بغداد  و�شع  باحل�شبان 
بال�شكان متنوعي االعراق واملذاهب ٢١٪  من جمموع 
و�شالح  ودياىل  كركوك  عن  ف�شال  العراق  �شكان 

الدين...
 ولهذا متى ماوجدنا ارادة للقوى واملكونات والطوائف 
بان ترف�س منطق اي هيمنة حمتملة لها على البقية، 
اىل  املكونات  او  القوى  هذه  تكون  ان  ال�شعي  وعدم 
القدرة على فر�س اي قرار من جانب واحد على بقية 
على  للتفاو�س  متوازنة  باآليات  والقبول  االطراف 

باي  الالمركزية  تتحقق  ان  امل  هنالك  فان  النتائج، 
�شيغة كانت فيدرالية او ادارية او حتى كونفيدرالية 

بعد تعديل الد�شتور.
حمددة  احكام  هناك  يكون  ان  يجب  ذلك  بعد   
بني  التنفيذية  ال�شلطة  لتقا�شم  ودقيقة  ووا�شحة 
ال�شلطات املركزية والوحدات االدارية او املحافظات 
ان  ال�شلطة املتفق عليها على  االقاليم ح�شب �شكل  او 
حتظى املناطق املتمتعة باحلكم الذاتي او الالمركزية 
والتنفيذية  املركزية  االخت�شا�شات  مبختلف 
يف  يتحقق  ان  لهذا  وميكن  املتزامنة،  وال�شالحيات 
املواد  تو�شيع  او  تعديل  خالل  من  العراقي  ال�شياق 
العراقي  الد�شتور  من   )١١٠-١١١-١١٥-١١٧(
ال�شاأن  لهذا  د�شتوري  ملحق  ت�رشيع  على  االتفاق  او 
التعديل  على  االتفاق  يتم  مل  ان  لال�شتفتاء  يعر�س 
اعادة  يتطلب  ولكنه  جائز  االمر  التو�شيع-هذا  او 
ال�شالحيات  ببع�س  االحتفاظ  على  التفاو�س 
واالخت�شا�شات احل�رشية للحكومة املركزية احلالية 
بالدفاع  يتعلق  فيما  وال�شيما   ،١١٠ املادة  مبوجب 

ق�شية  مناق�شة  ذلك  مايف  واهم  واملالية  واخلارجية 
او  ادارية  وحدة  لكل  خا�شة  دفاع  بقوات  االحتفاظ 
اقليم وتكون خا�شعة للم�شوؤولني التنفيذيني فيها و ان 
تخ�شع للوالية االدارية لالأقاليم او الوحدات االدارية، 
وهذا من �شاأنه ان مينع اي خطر حمتمل من قبل امراء 
واالدارية  ال�شيا�شية  العمليات  يف  للتو�شع  احلرب 

والت�شبب بعواقب وخيمة على املدى البعيد.
او  االقاليم  بني  توازن  هناك  يكون  ان  يجب  كما    
الوحدات من حيث توزيع االيرادات واملوارد الطبيعية، 
ومن  املفاو�شات  خالل  من  ذلك  حتقيق  ميكن  حيث 
د�شتورية  موؤ�ش�شاتية  اآليات  خالل  من  تطبيعها  ثم 
لل�شوابط والتوازنات، كما يجب امل�شادقة على قانون 
جديد لعائدات النفط والغاز يف اأقرب وقت ممكن بحيث 
االتفاق  للجميع مع  العائدات  اال�شتفادة من هذه  تتم 
واال�شتك�شاف  التنقيب  ق�شايا  على  القانون  �شمن 
بني  واالنتاج  والت�شدير  ادارته  وكيفية  امل�شتقبلي 

الطرف املركزي واالطراف الالمركزية.
 كما يجب ان يكون هنالك اإطار وا�شح املعامل لواحدية 

والالمركز  املركز  �شلطات  عن  وا�شتقالليته  الق�شاء 
القوى عليه، وذلك عرب ت�شكيل حمكمة وطنية  وتاأثري 
او  االدارية  والوحدات  املركز  من  ق�شاة  ت�شم  عليا 
هذه  ورئا�شة  اجلدارة،  وح�شب  بالت�شاوي  االقاليم 
او  التعديل  او  االتفاق  وح�شب  بالتناوب  املحكمة 

امللحق الد�شتوري املزعم التو�شل اليه.
ما  حد  اىل  ت�شهم  نظري  وجهة  ح�شب  الروؤى  هذه   
الدم من خالل  تركة  من  واخلال�س  النظام  با�شتقرار 
من  الذي  للتعزيز  الذاتي  املوؤ�ش�شاتي  الطابع  ا�شفاء 
على  القائمة  الدميقراطية  توطيد  ي�شاعد يف  ان  �شاأنه 
ا�شا�س الالمركزية، وال�شيما من خالل توفري خيارات 

موؤ�ش�شاتية ل�شيا�شات بديلة للمواطنني.
التام  االنهيار  و�شك  على  العراق  ان  اقول  اخريا   
الرتتيبات  فان  ولهذا  وامنيا  واقت�شاديا  �شيا�شيا 
لكن يف ظل غياب  البالد  قد حتافظ على  الالمركزية 
�شيا�شة عراقية جامعة لكل االطراف وت�شدق الزعامات 
والقوى بالتوافقية واملحا�ش�شة وتقا�شم الغنائم فان 

امل اعتناق الالمركزية يبدو حلما ورديا.

عن  العراقي  ال�شارع  يف  تروى  الق�ش�س  من  الكثري 
نتكلم  لن  فنحن  املجتمع،  يف  فاعلني  كانوا  ا�شخا�س 
عن ا�شخا�س ورثوا املر�س النف�شي عن اباءهم، بل عن 
اىل  البلد  يف  جتري  التي  االزمات  عر�شتهم  ا�شخا�س 
مير  ان  الطبيعي  من  فلي�س  واجلنون،  النف�شي  املر�س 
البلد بكل هذه اجلرائم االن�شانية وال ي�شتكي ابناءه من 
املر�س النف�شي، كما ان املجتمع ي�شاعد يف تف�شي تلك 
االمرا�س و�شيطرتها على �شحة االن�شان، حيث ال يعترب 
يطلق  االوىل  الوهلة  من  بل  مري�شا،  النف�شي  املري�س 

عليه �شفة املجنون.
ي�شكن اأبو رامي )48 عامًا( مدينة بغداد، وهو حا�شل 
اأبو رامي  الزراعية.  على �شهادة ماج�شتري يف الهند�شة 
والزراعة  واخلارجية،  العايل،  والتعليم  للرتبية  وزير 
وزاراته  يدير  نف�شه.  الوقت  يف  كلها  املائية،  واملوارد 
االأ�شبوع،  يف  يومًا  وزارة  لكل  خ�ش�س  دوري،  ب�شكل 
ما  له  ي�شكون  الذين  ومراجعيها  موظفيها  يلتقي 
يواجههم يف تلك الوزارات. لكن اأبو رامي ال ميكنه حل 
بل  وزيراً،  لي�س  احلقيقة  يف  فهو  املراجعني،  م�شاكل 

مري�س نف�شي.
عام 2006، ُخطف اأبو رامي من قبل جماعات جمهولة 
بقي  بغداد.  العا�شمة  �رشق  �شمال  ال�شيدية  منطقة  يف 
لكن  بعدها،  عنه  ليفرج  �شهرين،  مدة  لديها  حمتجزاً 
�شهده خالل  الذي  التعذيب  له  ت�شبب  لها.  يرثى  بحالة 
مدة اختطافه بخلل يف عقله، وبقي طريح الفرا�س مدة 
عاملًا  له  وي�شنع  وم�شكنه،  طريقه  ال�شارع  ليجد  عام، 

جديداً ج�شده ب�شخ�شية وزير لعدد من الوزارات.
تلك احلالة، يتحدث عنها باأمل �شديق الأبو رامي، ف�شل 
عدم الك�شف عن ا�شمه : "اأبو رامي كان اأ�شتاذاً يف اإحدى 
العائالت  من  وعائلته  املعروفة،  العراقية  اجلامعات 
املرموقة يف بغداد. وقد حاولت زوجته واأبناوؤه الثالثة، 
ويجل�شوه  مينعوه  اأن  الطرق  ب�شتى  اأ�شدقاوؤه،  حتى 
عدم  ب�شبب  ذلك  اأحد  ي�شتطع  ومل  ويعاجلوه،  البيت  يف 
حتملهم ل�رشاخه اليومي ومطالبته الدائمة باخلروج”.

خروجه  بعد  �رشيع  ب�شكل  ح�شل  الوزارات  اإىل  توجهه 
رامي  اأبو  اأن  ويعتقد  اقوال �شديقه.  بح�شب  البيت،  من 
م�شيبته  عن  لل�شارع  يحكي  اأن  الطريقة  بهذه  يحاول 
"مل  ي�شيف:  نعرفها.  ال  بلغة  لكن  لها،  تعر�س  التي 

تعذيبه.  اختطافه وطرق  االآن عن عملية  يتحدث حتى 
باإن�شاف  النا�س  مع  حديثه  خالل  يطالب  وعادة 
بح�شب  الطرق  الوحو�س وقطاع  املواطن وحمايته من 
وزير،  هياأة  على  جال�شًا  اأجده  عدة  ومرات  و�شفه، 
مبعامالتهم  ي�شريون  كيف  ليوجههم  بالنا�س  يجتمع 
اأوامر بقطع رواتب املوظف املخالف  اليومية، وي�شدر 
واملق�رش يف واجبه. وغالبًا ي�شطر لف�شلهم". ويو�شح: 
"هو يف الواقع يتحدث ب�شدق عن واقع بع�س املوظفني 

الفا�شدين، الذين يحتمون باأحزاب متنفذة يف الدولة".
حالة اأخرى جت�شدها هذه املرة ن�شال )34 عامًا(، من 
�شكان بغداد، وقد اختارت اأختها ) ع .ر( هذا اال�شم لها، 
الأنها تعتقد اأنها كانت حتبه. تروي ع . ر ق�شة اأختها 
ن�شال التي كانت طالبة مرحلة اأخرية يف كلية الرتبية، 
حد  لها  زمياًل  حتب  وكانت  االإجنليزية،  اللغة  ق�شم 
اجلنون. يوم التخرج، اأكد لها اأنه �شريتبط باأخرى، الأنه 
العراق، ما �شبب لها  الهجرة معها خارج  بب�شاطة يود 
�شدمة اأبقتها مدة �شهر ال تنطق بكلمة واحدة، وقطعت 
االأكل وال�رشاب حتى االإغماء. وبعد تلك املدة، دخلت يف 

حالة نف�شية اأفقدتها عقلها.
يف  والتقاليد  العادات  "بحكم  ن�شال:  �شقيقة  تقول 
ملا  م�شتحيل،  �شبه  لل�شارع  ن�شال  خروج  فاإن  العراق، 
حبي�شة  اأبقيناها  لذا  كبري.  اإحراج  من  للعائلة  يت�شبب 
البيت، لكن ذلك مل مينعها من جت�شيد �شخ�شيات خيالية 
اأنها عرافة تعلم كل  ن�شاهدها ونعي�شها كل يوم. منها 
تكتبها  فتاوى  ت�شدر  بداأت  حتى  حولها،  يجري  ما 
للمراأة  تبيح  واحدة  الفتاوى  هذه  ومن  يدها".  بخط 
�شهر  ال�شيام خالل  اأن يكون  اأو  باأربعة رجال،  الزواج 
االأخت  وت�شري  �شنوات وغريها.  كل ثالث  مرة  رم�شان 
اإىل اأنها يف اأحدى املرات اأعلنت نف�شها حاكمًا ورئي�شًا 
الإ�شالح  وتر�شدهم  اأهلها  يف  تخطب  وبداأت  للعراق، 
يف  املحزن  "لكن  وت�شيف:  الفا�شدين.  واإبعاد  الدولة 
االأمر، اأنها بعد جت�شيد كل �شخ�شية تذهب اإىل غرفتها، 
ون�شمعها تبكي كثرياً، وكاأنها تدرك ما تفعله من خطاأ 
رغم اأننا ال ُن�شعرها بذلك، وعادة ن�شايرها ب�شخ�شيتها 

ونتفاعل معها".
االأمرا�س  يف  اال�شت�شاري  عطية،  روؤوف  الدكتور 
لالأمرا�س  ر�شد  ابن  م�شت�شفى  يف  والنف�شية  الع�شبية 
النف�شية والع�شبية، يف�رش احلالتني  يعترب عطية اأن اأبو 
املربح  ال�رشب  ورمبا  ال�شديد،  للتعذيب  تعر�س  رامي 
على راأ�شه، ما اأدى اإىل ارجتاج يف الدماغ، اإ�شافة اإىل 

العقل.  يف  با�شطراب  له  ت�شبب  الذي  النف�شي،  ال�شغط 
وجت�شيده لتلك ال�شخ�شيات هو هروب من واقعه، الذي 
النا�س،  على  ال�شيطرة  من  ميّكنه  مبا  ميالأه  اأن  يريد 
اإ�شدار  خالل  من  بذلك،  له  ت�شببوا  الذين  من  الثاأر  اأو 
االأوامر. ف�شاًل عن حت�شني نف�شه ب�شخ�شية متنع هوؤالء 

من التعر�س له مرة اأخرى.
اأما ن�شال، فتعر�شت ل�شدمة �شديدة ت�شببت لها بفتور 
اأي  اإىل  االن�شياع  متنع  التي  الدماغية،  االأع�شاب  يف 
خيال  يف  والعي�س  االإن�شان،  يريدها  عقالنية  اأوامر 
اأو  للخطاأ  اإدراكه  عن  بعيداً  ويج�شده  بنف�شه  ي�شنعه 
اأي  فعل  على  يقدم  عندما  الطبيعي  فاالإن�شان  اخلطر. 
ال�شيء، عك�س  اأو خطاأ ذلك  �شيء يقي�س بنف�شه خطورة 
ن�شال، التي ت�شمح لنف�شها بخو�س تلك ال�شخ�شيات من 

دون خوف اأو رادع مينعها.
يف  زيادة  �شجلت  جانبها  من  العراقية  ال�شحة  وزارة 
والع�شبية  النف�شية  باالأمرا�س  االإ�شابة  حاالت  معدل 
عازية   .2015 لغاية   2013 عام  من  العراقيني،  بني 
ذلك اإىل االأزمات التي عا�شتها البالد حينذاك، من بينها 

الواقع االأمني واخلدماتي وال�شيا�شي.
تلك  اإن  ال�شعد   خمي�س  ال�شحة  وزارة  وكيل  ويقول 
االأعوام  هذه  خالل   ،5.3% بن�شبة  جاءت  الزيادة 
�شارعت  الزيادة،  تلك  على  ال�شيطرة  اأجل  ومن  الثالثة. 
خطة  و�شع  اإىل   ،2016 احلايل  العام  خالل  الوزارة 

لدرا�شة اأ�شبابها، وكيفية احلد منها.
اخلطة  ملتابعة  �شكلت  التي  اللجنة  اأن  ال�شعد  واأ�شاف 
املو�شوعة لهذا امللف، اعتربت اأن عدم اإف�شاح املري�س 
نظرة  من  خوفًا  يواجهها  التي  النف�شية  امل�شاكل  عن 
االإ�شابة  معدالت  ارتفاع  اأ�شباب  اأحد  هو  له،  املجتمع 

باالأمرا�س النف�شية.
جودت  والع�شبية  النف�شية  االأمرا�س  دكتور  ويقول 
واحل�شار  بدائيًا،  العالج  زال  ما  العراق  "يف  اخلياط: 
عالج  يف  املتقدمة  االأ�شاليب  عن  العراق  عزل  الدويل 
النف�س الب�رشية” اإذ اأن هناك اأ�شاليب جديدة بعيدة عن 
مواجهة ال�شدمة بال�شدمة املعتمدة من قبل الكثري من 
االأطباء. كما اأن فرتة احل�شار اأخرت و�شول الدواء اإىل 
املر�شى النف�شيني يف العراق. واأو�شح: "عام 1994 ـ- 
1995، �رشفنا دواء منتهي ال�شالحية، الأننا ال منلك 
غريه، اأماًل يف اأن ياأتي بفائدة، اأ�شف اإىل ذلك اأن عالج 
النا�س  لذلك يعزف  العراق غال،  النف�شية يف  االأمرا�س 

عنه".
اإىل  ي�شاف  اآخر  �شبب  الطيبة  الكوادر  نق�س  اأن  ويبدو 
لنقابة  العام  االأمني  فيقول  النف�شية،  االأمرا�س  زيادة 
العراق  "يف  عزت:  �رشيف  الدكتور  العراق  يف  االأطباء 
فقط 93 طبيبًا متخ�ش�شًا يف االأمرا�س نف�شية، وال�شبب 
مبينًا  االخت�شا�س".  هذا  عن  الطلبة  عزوف  يف  يكمن 
هذا  يف  يرغبون  ال  الطب،  كلية  يف  الطلبة  غالبية  اأن 
�شعب،  اخت�شا�س  اأنه  يعتقدون  الأنهم  االخت�شا�س 
كما اأن الطالب ال يجني من ورائه ال ال�شهرة وال اال�شم 

الطبي، وال حتى املردود املايل.
�س  املتخ�شّ "غالوب"  معهد  اأعده  �شحفي  تقرير  ويف 
اإحباطًا،  االأكرث  بال�شعوب  العام الئحة  الراأي  بدرا�شات 
وجاء العراق يف موقع ال�شدارة، متقّدمًا على 148 بلداً. 
واأفادت الالئحة اأن العراقيني يالزمهم �شعور بال�شلبية 
العاملية  ال�شحة  منظمة  اأن  كما  اليومية.  حياتهم  يف 
االأطفال   بني  النف�شية  االأمرا�س  معدالت  زيادة  توؤكد 

بن�شبة %124 يف عام 1999، عن عام 1991.

 /21 يف  البدري  ح�شن  الوهاب  عبد  اللطيف  عبد  الدكتور  ولد 
مدينة  يف  هجرية   1339  /8  /13 ليوم  املوافق   1922/  4
بداأ  والــديــن،  بالورع  عرفت  عراقية  عائلة  من  ن�شاأ  �شامراء، 
اأنتقل بعدها اىل متو�شطة  تعليمه يف مدر�شة �شامراء االبتدائيه 
الكرخ واأكمل درا�شته االعدادية يف الثانوية املركزية يف بغداد، 
والتحق بالكلية الطبية العراقية يف عام 1938 م لقد واكب يف 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  عديدة  اأحداث  الكلية  يف  الدرا�شة  �شنني 
من  ثالثة  بالكلية  األتحق   ، غازي  امللك  مقتل  ومنها  والعاملية 
االطباء الذين رافقوا اجلي�س الربيطاين بعد حركة الكيالين �شنة 
كل  توىل  حيث  للتعليم  املتحم�شني  ال�شباب  من  1941وكانوا 
منهم تدري�س علم اجلراحة النظري والعملي يف الكلية ما اأحدث 
طفرة نوعية يف م�شتوى املعرفة اجلراحية وتطورا ملحوظا يف 
ت�شجيع  اىل  اأ�شافة  التعليمي،  امل�شت�شفى  يف  الطبية  اخلدمات 
اال�شتاذ  اأمثال  العراقيني  اجلراحني  من  اجلديد  اجليل  وتدريب 
خالد ناجي، خالد الق�شاب، غامن عقراوي، عزيز حممود �شكري 

ا�شافة اىل اال�شتاذ عبد اللطيف البدري ....
ويف �شنة 1944 اأنهى الدكتور البدري �شنوات الدرا�شة يف الكلية 
واجلراحة،  الطب  يف  البكلوريو�س  �شهادة  على  وحــاز  الطبية 
زمالئه  مع  بال�شفر  قام  ...بعدها  ع�رشة   الثانية  دورته  وكانت 
العيني  الق�رش  م�شت�شفى  يف  زائر  كطبيب  للتدريب  القاهره  اىل 
وح�شل خاللها يف �شنة 1946 على �شهادة الدبلوم يف اجلراحه 
العامه من جامعة القاهره، ويف تلك املرحله قام بالتقدمي اىل 
االمتحان االويل ل�شهادة الزماله اجلراحيه وبعد اجتيازها غادر 
اأكمل تدريبه اجلراحي وح�شل يف وقت قيا�شي  لندن حيث  اىل 
على �شهادة الزماله من الكليه امللكيه للجراحني يف لندن وبذلك 
يكون اأول عراقي يح�شل على هذه ال�شهاده املرموقه واملعرتف 
بها عامليا وبعد عودته اىل الوطن يف �شنة 1948 حيث اأحداث 
نكبة فل�شطني مازالت جاريه واأكمال تدريبه يف دورة االحتياط 
�رشعان  ولكنه  طبيب  نقيب  برتبة  منها  تخرج  اأنذاك  الع�شكريه 
ما األتحق يف اجلي�س العراقي يف فل�شطني وقام بتقدمي اخلدمات 
االحمر  الهالل  م�شت�شفى  يف  املتطوعني  من  الكثري  مع  الطبيه 
الهالل  تاأ�شي�س م�شت�شفى  العراقي يف جنني، وبعدها �شارك يف 
اأ�رشف على معاجلة اجلرحى واأالهايل  االحمر يف نابل�س حيث 

على حد �شواء
االطفال  جلراحة  جناح  خ�ش�س   1953-1954 ال�شنوات  ويف 
طلبة  بتدري�س  قــام  حيث  اجلراحيه   17-18 الــردهــات  يف 
ال�شفوف املنتهيه حول جراحة االطفال وخماطرها من فقدان 

الدم و�شوائل اجل�شم مبا فيها الت�شوهات اخللقيه
طالب  وتدري�س  املر�شى  معاجلة  يف  االن�شاين  عمله  يف  ا�شتمر 
الكلية لعدة �شنوات تلت، وبالرغم من قلة امل�شادر ولكنه ح�شل 
اجلهاز  جراحة  يف  االخت�شا�س  �شهادة  على   1957 �شنة  يف 
اكادميية  يف  زميل  اأ�شبح  ثم  �شيكاغو  جامعة  من  اله�شمي 

اجلهاز اله�شمي االمريكية الحقا
يف  هائل  حريق  اأنــدلــع   1958 متــوز   14 ثــورة  اأحـــداث  وبعد 
خمازن النفط يف منطقة الكيالين حيث توىل معاجلة الكثري من 
ومب�شاعدة  امل�شت�شفى  ردهات  بهم  اأزدحمت  والذين  امل�شابني 
اخلطيب  الكرمي  عبد  الدكتور  امثال  اجلراحني  من  اجلديد  اجليل 

، زهري البحراين وها�شم الها�شمي
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الهوية والالمركزية في العراق
يف م���رات عدي���دة ، مل ا�ص���دق ما ت���راه عيناي 
، فف���ي �ص���ري ، اأق���ول ان العني تخط���ئ احيانا 
، وه���و قول ال يرت�ص���يه البع����ض ، كون العني 
ه���ي ميزان احلي���اة وه���ي نامو����ض احلقيقة ، 
فت�ص���بق االذن يف معرف���ة اال�ص���ياء ، غري انني 
اكذب عيناي ، بالرغم من ان نف�ص���ي تقاوم ذلك 

التكذيب!
 ملاذا اأكذب عيني ؟

 ، كث���رية  احي���ان  يف  تطال���ع  الأنه���ا  اكذبه���ا 
ت�ص���ريحات مل�ص���وؤولني ي�ص���ابقون الري���ح يف 
ت�صريحاتهم ، ويطلقون العنان ملخيالتهم دون 

متحي�ض !
فه���ي تق���راأ ان ادارات املدار�ض ب���داأت بتوزيع 
الكتب على الطلبة ، ملنا�صبة بدء العام الدرا�صي 

اجلديد ، لكني ا�صطدم بواقع نقي�ض .
واق���راأ ان حملة كربى تنفذ لتعبيد ال�ص���وارع ، 
غري ان الواقع ينبئ عن وجود اآالف ال�ص���وارع 
داخل االزق���ة والق�ص���بات والنواحي مل تطلها  

فار�صة اال�صفلت منذ زمن بعيد .
غريب���ة  تلفازي���ة  اعالن���ات  عين���اي  وت�ص���اهد 
مدفوعة الثمن ، حتذر املواطنني من االن�صياق 
وراء رغباته���م يف اكل م���ا ه���و معرو����ض امام 
عيونه���م يف العرب���ات املنت�ص���رة يف كل م���كان 
، حت�ص���بًا لوق���وع كارث���ة اال�ص���ابة بالكولريا ، 
وكان باإم���كان الدوائر الت���ي تدفع املاليني ثمنا 
لالإعالنات ، �ص���ن حمالت للق�ص���اء على ظاهرة 
بيع االطعمة على ال�صوارع ومرائب ال�صيارات 
يف بغ���داد واملحافظ���ات وام���ام املدار�ض ، بدل 
ان جتع���ل املواط���ن ه���و امل�ص���وؤول .وحتدثني 
عيناي ،عن م�ص���اهداتها ل�ص���ور وفعاليات عن 
مهرجان���ات ) دولي���ة( تق���ام هنا وهن���اك  تكلف 
امليزاني���ة الكث���ري م���ن االموال ، وح���ني ابحث 
عنه���ا يف اخب���ار الع���امل ، مل اج���د لها �ص���دى ، 
رغم انها حتمل �ص���فة ) الدولية ( لكن يف واقع 

احلال  هي دون �صفة ) املحلية ( 
وتزداد ال�ص���ور ام���ام عيناي ..�ص���وى اإنها يف 

النهاية تبقى �صورا باهتة..  
لق���د تيقنت بعد ف���وات االأوان ان ال�ص���داأ ياأكل 
احلدي���د ، لك���ن االأح���زان ت���اأكل الف���وؤاد... فكم 
ارهقت���ك ي���ا عيني يف م�ص���اهدة ا�ص���ياء مل تكن 

ترغبني فيها !

المواطن والمسؤولاالوضاع المتأزمة للبالد تدفع بالكثيرين الى المرض النفسيمبدعون من

تحقيق- ساجدة خضرالجراح العالمي عبد اللطيف البدري

وكاالت - متابعة

إعداد- ساجدة خضر

عيناي.....
لكما اعتذاري 

بقلم زيد الحلي 

أقالم حرة

من  املنطقة  هذه  تعاين   13 قطاع  ال�شدر،  مدينة  �شكان  نحن 
، و�شتتعر�س  االأبواب  ال�شتاء على  النق�س يف اخلدمات، حيث ان 
ال�شتاء  يف  طفل  ان  اىل  واأ�شري  العادة،  هي  كما  للغرق  املنطقة 
ال�شابق تعر�س اىل �شعقة كهربائية وذلك ب�شبب اأ�شالك الكهرباء 
الفي�شانات نتيجة ت�شاقط االمطار  املقطوعة واملتدلية يف مياه 
اىل  املعنية  اجلهات  من  فاأرجو  حياته،  اأفقدته  ال�شعقة  وهذه 

االلتفات اىل هذه املنطقة ، ومنع تكرار ماأ�شاة اخرى

رئا�شة جمل�س الوزراء العراقي واأع�شائه، جلنة التعليم الربملانية
ال�شيد وزير التعليم العايل املحرتم
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  الثالث  الدور  اإقرار  م/طلب 
واملعاهد  االأهلية  والكليات  احلكومية  اجلامعات  "لطلبة  العلمي 
اأو �رشط /  الدرا�شية كافة بدون قيد  العراقية ومبختلف املراحل 

احت�شاب �شنة عدم ر�شوب ".
العزيز، هي �رشوف �شعبة جدا،  التي مر بها بلدنا  الظروف  اإن   
ماديا ومعنويا، وفيها اأ�شبحنا جميعا على حد �شواء، وال خالف 
الإثنني على ذلك، واإننا اإن رحمنا بع�شنا بع�شا، نزلت علينا رحمة 
ال�شماء  يف  من  يرحمكم  االأر�س  يف  من  اإرحموا  و))  وفرجه،  اهلل 
((، وبذلك نلتم�س عطفكم االأبوي واالإن�شاين اأن ي�شدر القرار مبنح 
االأخرية  بالفر�شة  واملعاهد  االأهلية  والكليات  اجلامعات  طلبة 
وهي الدور الثالث، ل�شوء الظروف التي مررنا بها كطالب ال�شيما 
ما وجده الطالب من �شعوبة االأحوال املادية واملعنوية وما مير 
به البلد من اأزمات، ولذلك نكرر الطلب وهو لي�س بال�شعب عليكم 
اأن متنحونا هذه الفر�شة اإ�شوة بوزارة الرتبية وجزا اهلل ال�شاعني 

للخري خري اجلزاء.

الى من يهمه االمر

مطالبة باقرار دور ثالث لطالب 

الجامعات


