
الرثة, مع حذاء  العمل  يلب�س جليل مالب�س  الفجر,   بعد �صالة 
ع�صكري كي ي�صاعده يف عبور م�صتنقعات املاء الآ�صن, ويت�صلح 
بلب�س كفوف يديه كي تعينه على دفع عربته, ويتع�صب بقطعة 
اىل  جليل  ويتجه  املزمن,  راأ�صه  امل  ين�صى  كي  �صوداء  قما�س 
يحمل  ب��ان  ال���رزق,  ومنتظرا  بعربته  متم�صك  جميلة,  علوة 
ب�صائع املت�صوقني اىل حيث يطلبون, مع انه ال�صاب باخلام�صة 
ومهنة  عربة  من  اأكرث  تهبه  مل  احلياة  لكن  ربيعا,  والثالثني 
احلمال, وهو يقول : تلك العربة اخل�صبية و�صاعداي هما طريقي 
نحو  ك�صب رزقي فما اأهم ما املك, منذ خم�صة ع�رش �صنة واأنا 

حمال, اعرف انه قدري فال ا�صجر اأو اأتكرب بل اأتكيف معه.
مع اإن العامل من حولنا تطور وازدهرت حياته, لكن يف العراق 
تقاوم  وهي  بعينها,  مهن  اىل  احلاجة  وبقيت  الزمن,  توقف 
من  لكن  احلمالني,  مهنة  ومنها  موجودة,  حية  وتبقى  الزمن 
والأ�صواق  حماية,  اأو  �صمانات  على  املهنة  حت�صل  اإن  دون 
حتتاج اىل هكذا مهن ب�صكل كبري, مثل ال�صورجة وعلوة جميلة 
وعلوة الر�صيد وباقي الأ�صواق, فطبيعة اجلغرافية لالأ�صواق التي 
لزدحام  بالإ�صافة   , ال�صوارع  و�صيق  الع�صوائي  البناء  تعتمد 
دخول  مينع  مما  الرئي�صية,  الأ���ص��واق  من  القريبة  ال�صوارع 
ال�صيارات اأو و�صول ال�صاحنات الكبري اىل بع�س املخازن, ومن 
جانب املتب�صع يحتاج حلمال كي يخرج ب�صاعته من ال�صوق 
اىل خارج ال�صوق,  فتحولت املهنة اىل اأمر اأ�صا�صي يف الأ�صواق. 
فقط  ي�صتخدم ظهره  احلمالني  فبع�س  املهنة متنوعة,  واليات 
لنقل الب�صائع, حيث يحمل ب�صائع النا�س على ظهره اأو كتفه 
الب�صاعة,  �صاحب  يريده  الذي  املكان  اىل  باإي�صالها  وي�رشع 
الب�صائع  حتمل  كي  باإطارين  خ�صبية  عربات  لديه  وبع�صهم 
ب�صكل عمودي وهي متخ�ص�صة يف نقل علب الكارتون الكبرية, 
وبع�صها باأربع اإطارات وهي منت�رشة اأكرث يف نقل اخل�رشاوات 
والفواكه والب�صاعة املفردة للمت�صوقني, وهي ما بني اخل�صب اأو 

احلديد ب�صكل معني يتنا�صب مع نقل الب�صائع. 
ويبقى  ب�صيطة,  اأجرة  على  احلمال  يح�صل  العمل  هذا  ومقابل 
احلمال ينتقل من زبون اىل اأخر اىل نهاية اليوم في�رشع لل�صوق 

ل�رشاء حاجات بيته.
دفعت  من  هي  قاهرة  حياتية  و�صغوط  معينة  دواف��ع  هناك 
اإن  معلوم  هو  وكما  املهنة,  هذه  للممار�صة  ال�صخو�س  ببع�س 
لكل اإن�صان حلم, فيا ترى مباذا يحلم احلمالون, وما هي ابرز 
عن  نبحث  ت�صاوؤلت  اليومية,  م�صاكلهم  هي  وما  معاناتهم, 

اإجابة لها.
  مهنة احلمال حتفظ كرامة عائلتي

�صكنة  من   ) �صنة   40( ثائر.ط  املواطن  كان  التقيت  من  اأول   
حي املعامل فقال: مع اأنها مهنة مرهقة جدا, فهي حتتاج لقوة 
وجهد بدين مع �صحة من دون اعتالل وقد ا�صتنزفت كل حياتي, 
فمنذ خم�صة وع�رشين �صنة تركت املدر�صة وانا يف املتو�صطة, 
وكنت جمتهدا حمبا للتعلم, لكن بعد اإن تع�رش حال اأهلي نتيجة 
مر�س اأبي, فقد اأ�صابه مر�س لعني اأقعده يف البيت, فكان علي 
اإن اعمل وارمي بكل اأحالمي يف �صلة الأو�صاخ, وهكذا فعلت, اأنا 

األن تقريبا اح�صل يوميا على خم�صة ع�رشة اإلف دينار كمعدل, 
واعمل من ال�صباح الباكر اىل الظهرية, فا�صرتي حاجات البيت 
اق�صاط  وادفع  املولدة,  وا�صرتاك  والإيجار  النفط  ثمن  واأوف��ر 
اأي�صا  والتلفزيون, ومن بع�صها اجمع مبلغا لأ�صرتي  الثالجة 
اأ�صد  وكذلك  والربو,  وال�صغط  بال�صكر  املري�صة  والدتي  عالج 
او  اإعرا�س  ح�صور  من  للعائلة,  الجتماعية  املتطلبات  بها 
ماأمت, كل هذا اأحققه من بركة عربة احلمالة التي هي �رش حفظ 
كرامتي, اإنا افتخر بعملي ول اخجل منه, بل افتخر به ما دام 
اأف�صل  اإين  ا�صعر  بل  والتعب,  باجلد  حالل  ورزق  �رشيف  عمل 
من مئات امل�صوؤولني ممن �رشقوا اآمال ال�صعب, وهم يتقا�صون 
رواتب خيالية.    كما ي�صيف اأبو تقوى : اأنا حمال ول اخجل 
من عملي, ولي�س يف عمل احلمال عيب اأو حرام بل هو خدمة 
اإن�صانية مقابل اجر, انه جهد حقيقي لي�س فيه غ�س, وهو اأكرم 
من عمل مدير عام فا�صد, يهدر اأموال الدولة ويتالعب مب�صري 
النا�س, لكن امل�صكلة يف املجتمع الذي يحتقر ال�رشيف ويكرم 
الل�س, املهم اأنا اعتز بنف�صي وعملي ول يهمني كالم من تكلم, 
بل اأرد على كل متقول, فقط اأمتنى اأن يكون لنا حماية و�صمان 

�صحي.    
اأقرب النا�س ايل يتحرجون من عملي

اأنا  نعم   : )45�صنة(  الن�رش  حي  اأه��ايل  من  حممد  اأب��و  يقول 
�صياراتهم  اىل  النا�س  ب�صائع  انقل  ال�صورجة,  اعمل حمال يف 
امل�صكلة  لكن  هناك,  ال�صيقة  الأزقة  تدخل  اأن  ميكنها  ل  التي 
اأولدي لعملي, و�صعورهم بالدونية  ا�صتنكار  اأعي�صها هو  التي 
الكبري  ابني  �صارحني  حتى  الآخرين,  اأم��ام  عملي  ذكر  من 
لأنه  عني,  بدل  والعمل  املدر�صة  ترك  يريد  باأنه  )14�صنة( 
وطالبته  رف�صت  لكن  لالآخرين,  حمال  اأك��ون  اأن  يريدين  ل 

بالنجاح وال�صتمرار يف درا�صته, نعم املجتمع ل يرحم وينظر 
ملهنة احلمال بالدونية مع اأنها ا�رشف من مهنة الوزير الفا�صد.  
اأنا من �صكنة   : 32 عام(   ( التقينا باملواطن عزيز جا�صم  كما 
حي طارق واعمل حمال منذ �صبع �صنوات يف علوة جميلة, فبعد 
يحتاج  فالبيت  الدرا�صة,  اترك  اأن  علي  كان  وال��دي  تويف  اأن 

الكثري, فلم اأجد و�صيلة للعي�س ال اأن اعمل حمال. 
مهنة احلمال اأكرث نفعا من ال�صهادة 

اأربع �صنوات  28 �صنة ( فيقول :منذ  املواطن �صادق. م ) يبلغ 
انتظر  وبقيت  اجلوية,  الأن��واء  ق�صم  العلوم  كلية  من   تخرجت 
قليل  �صنوات من دون جدوى, فتخ�ص�صي  التعيني  حتقق حلم 
اأبي  معي  ويعي�س  وطفلني  زوجة  ويل  له,  تاأتي  التي  الفر�س 
واأمي امل�صنان, وكلهم ينتظرون مني اإن اأوفر حاجات البيت , 
فماذا افعل والبطالة ل حتتمل واحلياة ومطالبها تعقدت ب�صكل 
كبري, مل اأجد حال لكل م�صاكلي ال العمل حمال يف ال�صورجة, 
عندي عربة خ�صبية احمل بها اأغرا�س التجار وامل�صرتين داخل 
اأنا  الفروع ال�صيقة لل�صوق, واحلمد هلل اح�صل على ما يعينني 
وعائلتي, اأنا اأراه فر�صة جيدة يل خل�صتني من �صنوات الديون 
نظام  لن  به  اأفكر  اعد  مل  التعيني  حلم  اأما  كرامتي,  وحفظت 
التعيني يف العراق ينخر به الف�صاد, فالبكالوريو�س مل تنفعني 

بقدر عربتي. 
املهنة تفتقد لل�صمان ال�صحي

التقينا يف علوة جميلة بال�صاب �صياء وهو يدفع عربة فارغة, 
خارج  ل�صيارة  ب�صاعة  اأو�صلت  وللتو  حمال  اعمل  اأنا  فقال: 
العلوة, احلمد اهلل عملنا ي�صد حاجاتنا, فقط اأ�صري لنقطة مهمة 
اأننا نحتاج ل�صمان �صحي, اأي اأن يوجد كيان نراجعه ويحفظ 
بالأجر  نعي�س  ونحن  نعي�س  كيف  نتمر�س  فعندما  حقوقنا 

واإذا  يعو�صنا,  العمل فمن  اإثناء  تعر�صنا حلادث  واإذا  اليومي, 
على  نح�صل  كي  ي�صاعدنا  فمن  مرتفع  ال�صحي  العالج  كان 
الدواء, فاإننا نحتاج لل�صمان ال�صحي الذي ي�صكل حماية مهمة 
تتكفل  جهة  وجود  عدم  ب�صبب  جدا,  خميف  الأم��ر  ف��الآن  لنا, 

بحمايتنا.  
اأحالم وهموم احلمالني

: لالن  الكفاءات(  وي�صيف املواطن ب�صار. ق  ) من �صكنة حي 
اأنا اأعي�س حزن كبري, فمنذ �صنة تقريبا واأنا بهذه املهنة بعد اأن 
الإعدادي, فعائلتي فقرية  الرابع  الدرا�صة واإنا يف �صف  تركت 
اأكمل  اأن  حاولت  اأنا  فقط  احلمالني,  مبهنة  اخوين  ويل  جدا, 
تعليمي وكان اأبي يكفل م�صاريفي, لكن العام املا�صي تعر�س 
وانقطع  البيت,  جلي�س  اأبي  ي�صبح  اأن  اىل  اأدى  ده�س  حلادث 
يف  الر�صيف  على  املالب�س  بيع  من  يك�صب  كان  اأن  بعد  رزقه 
�صوق بغداد اجلديدة, وعندها تغريت حياتي فاإخوتي يرف�صون 
فكرت تكفل م�صاريفي, والدرا�صة حتتاج مل�صاريف, بالنهاية 
جميلة,  علوة  يف  حمال  واأكون  اإخوتي  ب�صرية  اأ�صري  اأن  قررت 
نعم  مرت,  جدا  متعبة  �صنة  هي  وها  بالدرا�صة,  ال�صتمرار  مع 
األن اك�صب املال واأحاول اأن اأوفر مبلغ لأجنح  يف امتحانات 

البكالوريا. 
اخريا الفقر هو اكرب خطيئة قامت بها احلكومات, حيث ت�صببت 
بتفاقم الفقر من دون اأن تدفع جهدها نحو حل م�صاكل النا�س 
فاأين يذهب من ي�صبح يف �صن غري منا�صبة لهذه املهنة  ؟ هنا 

تاأتي ماأ�صاة مهنة احلمالني فال تقاعد لهذه املهنة.
وهنا يجب ان تقوم وزارة العمل ب�صن قانون تقاعدي ملن يعمل 
بهذه احلرف كي حتفظ كرامة الإن�صان يف �صن ال�صيخوخة كي 

ل نرى �صور الت�صول طلبا ل�صد حاجات عوائلهم .

التحديات  بحجم  العراق  يف  ال�صحية  • املنظومة 
برغم النق�س يف العدد واملعدات

مع  وت�صامنا  دياىل,   يف  اأطبائنا  مبوقف  ا�صادة 
اإذ  النقابة يف املحافظة؛  زميلنا رئي�س هياأة فرع 
املنطقة  هذه  يف  �صوت  واأخرى,  اآونة  بني  ينربي 
الطباء  مت�س  وتعليقات  بعبارات  من�زشا  تلك,  اأو 

وخا�صة ب�صاأن بدل الأتعاب والأجور وغريها...
جدران  بني  القابعة  العقول  اأغرا�س  عن  وبعيدا 
واأهدافها,  للحناجر  واملحركة  ال�صلدة  العظام 
الفح�س  الطبيب واجور  اأتعاب  ان  بدل  نوؤكد على 
املنظمة  للقوانني  تخ�صع  ل  اخلا�س,  القطاع  يف 
احلدي(  وال�صعر  والطلب  العر�س  )قوانني  لل�صوق 
وغريها, وغري م�صمولة ب�صيطرة الدولة واإجراءاتها؛ 
لأن العالقة بني املري�س والطبيب تخ�صع للقانون 
املدين, فهي عالقة عقدية, اأي ينظمها عقد, والعقد 
�رشيعة املتعاقدين.. حمددة بني �صخ�صني طبيعيني 
اخلدمة  م�صتوى  وفق  اأجورها  تقيم  معنويني,  او 

املقدمة.
وهي مناطة بقرار جلنة م�صرتكة من وزارة ال�صحة 
ونقابة الطباء, وفق املادة ٧ من القانون رقم ٢٦ 

للعام ٢٠١٣.
لها  قانونية,  موؤ�ص�صة  الطباء  نقابة  اأن  ومبا 

العام,  القانون  على  يعلو  الذي  اخلا�س  نظامها 
وواجباتهم  حقوقهم  وتنظيم  الطباء  متثيل  يف 
وفق  حاكمة,  �صيادية  كفئة  املهني,  و�صلوكهم 
النقابة  فمجل�س  لذا  خدميا؛  الوظيفي  التو�صيف 
ل  والتي  له,  املمنوحة  بال�صالحيات  يعمل 
ما  يف  خا�صة  العامة,  الهيئة  قرار  عن  تخرج 
العام  النقابة  مركز  الأ�صف  مع  ولكن  الرزق  مي�س 
لذا  واجلمود  التجميد  وطاأ  حتت  الأعماق  يف  راقد 
تنمر املتنمرون و وا�صتغل امل�صتغلون مهنة الطب 

والطباء والتطاول عليها. 
 حماة ال�صحة

يبذلها  التي  اجلهود  بدل  بني  التفرقة  من  بد  ل 
العلمية والدرا�صية واملعنوية  الطبيب, ومدخالتها 
والعملية  والأمنية  املادية  وم�صتلزماتها 
اخلدمات  واأثمان  ال�صكلية  وحتى  والجتماعية, 
الأتعاب  بدل  مفاهيم  متييز  يجب  كما  الخرى, 
القت�صادية  العلوم  منطلق  من  والأثمان  والأجور 

واملالية وا�صاليب ح�صابها .
على  التوفر  ال�صاأن,  هذا  يف  يتحدث  مبن  يفرت�س 
ميدان معقد ومركب  للخو�س يف  الالزمة  الأهلية 
اطالعه  القول  نافلة  ومن  متداخلة,  اأبعاد  وذي 
الدقيق على مهنة الطب وخ�صو�صياتها و�صجونها 
ومعاناتها, وان تكون له خلفية ثقافية.. تاريخية, 
املو�صوعة  واأ�ص�صها  ال�رشعية  وحدودها  لتطورها 

من روادها, امل�صندة بال�رشيعة و�صنن الأنبياء و�صري 
الأئمة وامل�صلحني, ف�صال عن متتعه بحدود معمقة 
باملجتمع,  الطب  عالقة  ميدان  يف  الثقافة  من 
واإطالع  ودرا�صات  بحوث  له  تكون  اأن  وي�صتح�صن 
القوانني  منها  املقدمة  ويف  ال�صاأن,  بهذا  كاف 
والعالقة  واقت�صاداتها,  ال�صحية  للعملية  املنظمة 
منهما يف  كٍل  ودور  والعام,  اخلا�س  القطاع  بني 

تقدمي تلك اخلدمة.
يروم  اإمنا  اأهداف,  اأية  من  حديثه  يخلو  وان 
امل�صلحة الن�صانية العامة, متفهما حال  الطباء 
العدد  ربع  ميثلون  الذين  العراق,  يف  العاملني 
مليون  وثالثني  �صتة  �صحة  حماة  هم  الالزم, 
وامل�صاكل  والمرا�س  الأوبئة  من  عراقي,  مواطن 
والوقائية  العالجية  اجتاهاتها  بكل  البيئية, 
والتثقيفية والتعليمية, وهم املعاجلون امل�صعفون, 
يف حوادث اٍلرهاب والإ�صابات, والتي تعجز عنها 
الأنظمة ال�صحية يف العامل املتطور, لكن املنظومة 
ال�صحية يف العراق بحجم التحديات, برغم النق�س 
يعملون  العراق  فاأطباء  لدينا؛  العدد واملعدات  يف 
املحفزات  غياب  ظل  يف  واإن�صانية,  وطنية  بهمة 
التي ت�صجعهم, لكنهم يوا�صلون العطاء باإخال�س, 
ظروف  يف  ل�صعبهم,  خدمة  العراق,  يف  �صامدين 
ي�صاركونه  والف�صاد,  والرهاب  واحل�صار  احلرب 
اعرتفت  اعتداءات  متحملني  واملعاناة,  الهموم 
حلمايتهم,  قانون  ا�صدار  خالل  من  الدولة  بها 
والتبا�س  التطبيق  تلكوؤ  ب�صبب  اأهدافه,  يحقق  مل 
�صوؤون البلد اأمنيا وع�صائريا, وق�صور يف �صياغة 

ن�صه و�صعف اأداء النقابة.
  بيئة طاردة

جذب  نظري  طاردة,  بيئة  العراق  كون  وبرغم 
الطباء,  اأمام  ال�صانحة  الرفاه  وفر�س  اخلارج, 
وطنيتهم,  ملتزمني  الإغراءات,  رف�صوا  اأنهم  اإل 
مالية  مبدخولت  يعملون  البلد,  يف  ماكثني 
اخلارج,  يف  نظرائهم  اىل  بالقيا�س  جدا,  واطئة 
والذين تتوفر لهم احلماية والرعاية الجتماعية 
والعلمية, ومع ذلك مل تنثلم همة وحيوية ووطنية 

الطبيب العراقي, راف�صا الهجرة.
مع  عالقاتهم  يف  الطائفية,  عن  الأطباء  يرتفع 
حتت  يعملون  اإذ  للمري�س,  اأدائهم  ويف  بع�صهم, 
هاج�س الأ�رشة الواحدة, يف اأرجاء العراق كافة, 
وتوؤ�رش  املوقف  توؤطر  مهنية  ووحدة  بت�صامن 

حدوده.
الطبية,  لالأ�رشة  املربرة,  غري  ال�صاءة  فاإن  لذا 
يعد  وعرفا..  وقانونا  �رشعا  مرفو�س  تطاول 
ت�صهريا وحتري�صا, يعاقب عليه القانون اجلنائي 
العام  املركز  خالله  يعاين  وقت   يف  واملدين, 
وقانونية  تنظيمية  ظروف  من  الطباء,  لنقابة 
ملجال�س  الدعم  اإيقاف  اىل  اأدت  معقدة,  ومالية 
بجهد  للعمل  ا�صطرتها  املحافظات؛  يف  فروعها 
مواقف  اتخاذ  من  الطباء  لكل  لبد  لذلك  ذاتي؛ 
تاأييد متنع اأي خرق, الأمر الذي يجعلني اأ�صد على 
يد زمالئنا رئي�س واأع�صاء فرع دياىل, وندعوهم 
امل�صنود  امل�صوؤول  امل�صتوى  بهذا  لال�صتمرار 
وموقعهم  الطباء  ووحدة  والعرف  بالقانون 

وتاأثريهم وخياراتهم الد�صتورية.

اىل ال�صيدة امني بغداد ذكرى علو�س..
نحن اهايل منطقة زيونة بجوار منازلنا ار�س ترك وهي يف 
ت�صميمها الأ�صا�صي متنزهات قمنا نحن بزراعتها وتنظيفها 
للمياه  الناقل  العمالق  اخلط  حتتها  ومير  عليها  واحلفاظ 
النظافة  مل�صاهدة  املنطقة  زيارة  ل�صيادتك  وميكن  الثقيلة 
الذي عليه هذا احلدائق وفوجئنا قبل يومني بان  والرتتيب 
هناك اإنذار من مدير بلدية الغدير باحل�صور اىل املقر وذهبنا 
نحن واإذا باملدير وجمموعة معه قال انهم اللجنة يطالبونا 
مليون   ١٥٠ اىل  مليون   ٣٠ من  تبداأ  خيالية  باإيجارات 
بال�صنة وعند �صوؤالهم عن ال�صبب قالوا ان الدولة مفل�صة ونحن 
وقلنا  العمل  لإدامة  ولي�س هناك تخ�صي�س مايل  مطلوبون 
يوجد  اأجابوا ل  او عقد  لالإيجار  قانوين  �صند  يوجد  لهم هل 
عقد واإمنا هناك و�صل جباية فقط مع العر�س ان هذا الر�س 

هي تابعة لالأمانة ولي�س لدائرة البلدية ...
 نرجو من �صيادتكم النظر باملو�صوع حملة ٧١٠ زقاق2.

الوقود  خم�ص�صات  �رشف  مو�صوع  يف  النظر  ارجو   ...
للمراكز التابعة اىل دائرة التدريب املهني ولفرتة اكرث من 
ال�رشف  يتم  اعاله  الدائرة  مقر  �صيارات  ان  علمًا  ا�صهر   6
ال�صهر  بداية  قبل  اي  بال�صهر   1 كل  وبواقع  �صهريًا  لهم 
�صيادتكم  من  وارجو   ... ال�صهر  انتهاء  بعد  املراكز  وباقي 
املو�صوع  حول  حتقيقية  جلنة  وت�صكيل  الدقيق  التحقق 
املراكز  موظفي  �صيارات  اىل  املخ�ص�صة  واملبالغ  اعاله 
ابواب  من  والتحقق  امل�رشوفات  هذه  ذهبت  اين  واىل 
مت�رشرين  ال�صيارات  �صواق  لكون   2016 لعام  ال�رشف 

جداً وان و�صعهم املعا�صي جداً متعب وانت اأعرف بذلك !!

ومو�صوعيته,  باعتداله  عرف  وموؤرخ  اأ�صتاذ  عراقي,  اجتماع  عامل  هو 
وهو من رواد العلمانية يف العراق.

ولد يف بغداد يف مدينة الكاظمية عام 1913.  ترك مقاعد الدرا�صة يف 
ولكنه طرد من  العمل  من  عند عطار وطرد  ليعمل �صانعًا   1924 عام 
وبعد  الزبائن  ويرتك  واملجالت  الكتب  بقراءة  ين�صغل  كان  لأنه  العمل 
ذلك فتح دكان �صغري يديره بنف�صه , ويف عام 1931 التحق بالدرا�صة 
جديدة.  حلياة  بداية  وكانت  البتدائي  ال�صاد�س  ال�صف  يف  امل�صائية 
واكمل درا�صته واأ�صبح معلما. كما غري زيه التقليدي عام 1932 واأ�صبح 
على  الثالثة  املرتبة  على  ح�صل  الثانوية  الدرا�صة  امتامه  وبعد  افنديا. 
وح�صل  بريوت  يف  الأمريكية  للجامعة  درا�صية  لبعثة  فاأر�صل  العراق 
على البكالوريو�س واأر�صل يف بعثة اأخرى اإىل جامعة تك�صا�س حيث نال 
املاج�صتري عام 1948 ونال الدكتوراه عام 1950. تويف يف 13 يوليو 
1995.و من ال�صهادات التي نالها الوردي يف م�صريته العلمية, �صهادة 
املاج�صتري عام 1948م, من جامعة تك�صا�س الأمريكية, والدكتوراه عام 

1950م, من جامعة تك�صا�س الأمريكية.
كما قال له رئي�س جامعة تك�صا�س عند تقدمي ال�صهادة له: )اأيها الدكتور 

الوردي �صتكون الأول يف م�صتقبل علم الجتماع(.
1943 حيث عني  اما ابرز املواقع التي �صغلها  الوردي كانت يف عام 
يف وزارة املعارف مدر�صا يف العدادية املركزية يف بغداد. عني مدر�صا 
لعلم الجتماع يف كلية الآداب يف جامعة بغداد عام 1950, اأحيل على 
التقاعد بناء على طلبه ومنحته جامعة بغداد لقب )ا�صتاذ متمر�س( عام 

.1970
كتب واألف العديد من البحوث املهمة والكتب واملقالت ومل يلتفت اإىل 
م�صتقبله ال�صخ�صي, واإمنا كانت حياته معاناة وتعب واجتهاد واأختلف 
راأى امل�صتقبل  الأمور, ويف هذه املعاناة وحدها  مع احلكام يف بع�س 

ي�صنع بني يديه .
فقد  الجتماع.  علم  يف  خلدون  ابن  مبنهج  متاأثرا  ال��وردي  كان  فيما  
املنهج  له, لأنه مل يتخذ  البحث مب�صاكل كبرية  ت�صببت مو�صوعيته يف 
اأثار هذا حنق  فقد  القومية  )الأفكار(  الأيدلوجيات  يتبع  املارك�صي ومل 
القوميون بالقطرية لأنه عنون كتابه”  متبعي اليدلوجيات فقد اتهمه 
�صخ�صية الفرد العراقي” وهذا ح�صب منطلقاتهم العقائدية اإن ال�صخ�صية 
العربية مت�صابهة يف كل البلدان العربية. وكذلك انتقده ال�صيوعيون لعدم 
يقف  مل  المر  هذا  لكن  درا�صته.  يف  التاريخي  املادي  املنهج  اعتماده 

حائال دون ا�صتمرا كونه من اوائل علماء الجتماع .
ال�صحف  ومئات  الدين,  حمي  ال��رزاق  عبد  مو�صى,  �صالمة  عنه:  كتب 
اأواخ��ر  ومنذ  والدكتوراه,  املاج�صتري  ور�صائل  والكتب  واملو�صوعات 

ال�صبعينيات ان�صغل بكتابة مذكراته لإخراجها يف كتاب.
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مهنة الحمالين.. بين الفقر والقهر
 اسعد عبد الله عبد علي

عندما يكت���ب التاأريخ بالدماء، فذل���ك يعني اأن الطريق 
مليء بالت�ضحيات، وهو فر�ض���ة كبرية لإخراج اأف�ضل 
ما ل���دى الإن�ض���ان من ق���وى باطني���ة، لأن الن�ضر الذي 
�ضن���ع ب���دم اأحمر �ضيبقى خال���دًا مدى الده���ر، وهذا ما 
جت�ض���د يف معرك���ة املو�ض���ل، فلق���د ا�ضتج���اب الأحرار 
لدع���وة مرجعيته���م، فا�ضتح�ض���ر ه���وؤلء املجاه���دون 
الأب���رار معركة الطف من جديد، فاأنت�ضر الدم وال�ضيف 
عل���ى ال�ض���واء، لتك���ون ملحم���ة جدي���دة وط���ف جديد، 

وباأن�ضار جدد بعيدًا عن املزايدات واملتاجرات.
الرهان كان كب���ريًا و�ضادقًا يف املي���دان، اإذ كان الهدف 
يف املقدم���ة ه���و الن�ض���ر، والتحري���ر، واخلال����ص من 
الزم���ر التكفريي���ة، وعلى يد رج���ال �ضدق���ت نواياهم، 
حني واجه���وا الد�ضائ����ص والفنت، لتحجي���م ما و�ضلت 
اإلي���ه انت�ض���ارات احل�ض���د واجلي����ص، يف م���دن العراق 
التي اغت�ضبه���ا الدواع�ص، وا�ضرتجع���ت بف�ضل فتوى 
الع�ضر.  بات���ت معركة املو�ضل كب���رية وعميقة ولكنها 
املتاأزم���ون  يح���اول  عرو����ص  اأنه���ا  وال�ضب���ب  موؤمل���ة، 
واملاأج���ورون  متزيقه���ا،  والطائفي���ون  تق�ضيمه���ا، 
يف  اأن  وين�ض���ون  اغت�ضابه���ا،  وال�ض���راق  اقتطاعه���ا، 
الع���راق رج���ال اأ�ض���داء على الكف���ار رحم���اء بينهم، لن 
يقبل���وا بال���ذل واله���وان، فهيه���ات من���ا الذل���ة �ضرخ���ة 
تدوي يف �ضماء العراق، رغم اأنوف املنافقني واملارقني 
واليه���ود وم���ن الت���ف حولهم. الع���راق ل���ن يعتمد على 
ق���وات التحالف الدويل، لكي يخرج ج���رذان اجلاهلية 
م���ن اأر�ض���ه، لأن الن�ضر �ضيظ���ل مرهونًا به���م، واأقنعة 
التحال���ف بقيادة اأمري���كا قد ك�ضف���ت، والكيل مبكيالني 
ديدنهم، وبالأ�ضا�ص هم جتار حروب و�ضناع موت، فال 
ميك���ن اأن ي�ضرعوا بعمليات التحرير، قبل التاأمني على 
تالميذه���م من القي���ادات الداع�ضية، وهذا م���ا يريدونه 
م���ع ا�ضتنزاف خ���ريات، وثروات الع���راق والعراقيني، 
واأن نبق���ى بحاجة اإليهم، وبعد اأن اأطلقوا كلبهم جاءوا 
ليحمون���ا منه، وه���ذا هو ما يرف�ض���ه اجلي�ص واحل�ضد 
جملة وتف�ضي���اًل. ختامًا: داع�ص كي���ان بدائي متخلف، 
�ضتك���ون نهايت���ه حتمي���ة ل حمالة، فه���م اأكذوبة عوراء 
يف و�ض���ط العمي���ان، والتي ن�ضبت نف�ضه���ا و�ضية على 
الأر����ص العراقي���ة، لإقام���ة دولة اجله���ل واجلهالء من 
اأذنابه���م الفا�ضدي���ن، وهم كل���ب كبري متوح����ص، تربى 
مع�ضكراته���م،  يف  كث���ريًا  وت���درب  الأمري���كان  بكن���ف 
لغر�ص زرع املوت والجتار بكل ما هو حمرم، و�ضحق 
باأقدامهم القذرة عل���ى معنى الإن�ضانية، التي ميزنا بها 
اخلال���ق )عز وج���ل(، لكن حلمه���م اأ�ضب���ح كابو�ضًا بيد 

رجال احلق الإبطال.    

مبدعون من

يطالبوننا بمبالغ خيالية مقابل ادامتنا 
اراض متروكة !؟

الى السيد وزير العمل والشؤون 
االجتماعية المحترم 

المواطن والمسؤولالرجال مواقف.. ال انثالم في وطنية الطبيب العراقي

متابعة علي الوردي

اعداد: مريم الياس

الموصل والدة كبيرة 
لكنها مؤلمة!

قيس نجم

أقالم حرة

اعدادية  من  ال�صادرة  الدرا�صية  الوثيقة  مني  فقدت 
بغداد املهنية بالرقم )163( يف 29 / 3 / 2007 
كاطع  )احمد  با�صم  الدفاع  وزارة  اىل  واملعنونة 
جهة  اىل  ت�صليمها  عليها  يعرث  من  فعلى  نا�رش( 

ال�صدار.

فقدان
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