
ربع العراقيني يعي�شون الآن يف مناطق �شكنية ع�شوائية و 
جميع املحافظات اليوم تعاين من م�شكلة  ) الع�شوائيات 
يف  ال�شاكنون   ، يوم  بعد  يوما  خطورتها  تتفاقم  التي   )
وحتديدا  الفقراء  العراقيني  من  جميعهم  الع�شوائيات  هذه 
.. فمنهم املوظف واملعلم وال�رشطي  الدخل  من حمدودي 
والع�شكري والكا�شب والعاطل واملتقاعد .. وبيوتها مبنية 
بتوا�شع كي ت�شكنها عائلة ما من فقراء العراقيني ، عموما 
مل حترك جمال�س املحافظات �شاكنا لإح�شاء وتقييم هذه 
املنا�شب  القرار  اإتخاذ  يتم  ثم  ومن  الأقل  على  املناطق 
ب�شاأنها بل يتم فقط تهديدهم وطردهم من بيوتهم وو�شل 
على  البيوت  هذه  هدم  اىل  بغداد  مناطق  اأحد  يف  الأمر 

روؤو�س �شاكنيها !
فاحلكومة   ، بامل�شتحيل  لي�س  حله  لكن  معقد  املو�شوع   
املجال�س  بيد  الأمر  هذا  �شالحيات  و�شعت  املركزية 
ا�شتخدام  من  بدل  لها  الأف�شل  من  كان  التي  املحلية 
املناطق  هذه  يف  �شكن  ملن  بدائل  جتد  اأن  التهديد  لغة 
يف  النظر  يتم  كي  اأعلى  جلهات  ومقرتحاته  الأمر  ورفع 
احل�رشي  التخطيط  على  وتاأثرياته  و�شلبياته  ايجابياته 
اأو  اأو ق�شاء  وحتديث خرائط الإ�شكان لكل مركز حمافظة 
ناحية بعد اأن بداأت خماطره تظهر وا�شحة للعيان يف كل 
يوم اإثر قيام مكاتب ومافيات وجمموعات منظمة ت�رشف 
�شيا�شية وحزبية بال�شيطرة على  عليها وتدعمها تكتالت 
النتخابية  الأ�شوات  لك�شب  وتوزيعها  الع�شوائيات  هذه 
طريف  ومن  املالية..  وارداتها  من  لال�شتفادة  بيعها  اأو 
بتوا�شع يف بع�س  املوزعة واملبنية  البيوت  اأن  يذكر  ما 
اأف�شل  ب�شورة  وجيد  مدرو�س  ب�شكل  نظمت  الع�شوائيات 
من مناطق داخل املدن العراقية .. جتاوزات وع�شوائيات 
�شتكون عما قريب جدا هي احلل املنتظر لكثري من اأزمات 
علمي  مبنطق  معها  التعامل  مت  ما  اإذا  البالد  يف  ال�شكن 

وطني مدرو�س.
يف  الأولويات  من  يعترب  ال�شليم  ال�شرتاتيجي  التخطيط   
ال�شيا�شي  ال�شتقرار  حتقيق  تبغي  التي  الدول  �شيا�شات 
اآمنًا،  م�شتقباًل  ل�شعوبها  وت�شمن  لها  والإقت�شادي 
العليا  للمنا�شب  الكفوءة  العلمية  ال�شخ�شيات  فتختار 
اخلطط  لو�شع  التن�شيق  فيتم  التخطيط،  حلقات  اإدارة  يف 
جميع  يف  احلقيقية  التنمية  خللق  ال�شليمة  ال�شرتاتيجية 
هذه  لتنفيذ  الإمكانيات  كافة  وت�شخري  الدولة  قطاعات 

اخلطط بدقة ووفق التوقيتات املو�شوعة لها.
طبيعية  ظروفًا  تعي�س  التي  الدول  عليه  ماحتر�س  هذا 
اأو�شاعًا غري طبيعية وغري  التي تعي�س  تلك  اأما  م�شتقرة، 
والكوارث  ال�شيا�شية  والإ�شطرابات  احلروب  مثل  م�شتقرة 
ومت�شكًا  حر�شًا  اأكرث  تكون  فاأنها  وغريها  الطبيعية 
الأ�ش�س  لو�شع  حاجة  واأكرث  ال�شرتاتيجي  بالتخطيط 
ال�شليمة له لتعوي�س اخل�شائر الكبرية التي اأ�شابت البالد 
العامل  البلدان يف  اأكرث  والعراق من  الظروف،  نتيجة هذه 

الذي عانى ومازال من خمتلف اأنواع التحديات والظروف 
والإ�شطرابات  املدمرة  احلروب  مثل  م�شتقرة  الغري 
اإ�شافة لالإنهيارات  ال�شيا�شية امل�شتمرة منذ عقود طويلة 
اأ�شعار النفط العاملي والتي �شاهمت جميعها  الكبرية يف 
ومقلقة،  متاأخرة  مراحل  اىل  واإقت�شاده  البلد  اي�شال  يف 
وحربنا الطويلة �شد الإرهاب بكل م�شمياته قد ا�شتنزفت 
من  يتطلب  كله  وهذا  وموارده،  البلد  خريات  من  الكثري 
نف�س  اىل  وت�شارع  غفوتها  من  ت�شتفيق  اأن  حكومتنا 
الغبار عن اأهم وزارة يف البلد وهي وزارة التخطيط وتبداأ 
املعطل  الدور  لتفعيل  ال�رشيعة  الإجراءات  باتخاذ  فوراً 
تاأخذ دورها احلقيقي  الوزارة وموؤ�ش�شاتها وجعلها  لهذه 
اخلطط  بر�شم  وذلك  الإقت�شادية  البلد  �شيا�شات  ر�شم  يف 

بالإقت�شاد  للنهو�س  ال�شاملة  العلمية  ال�شرتاتيجية 
الرئي�شية  القطاعات  جميع  يف  الدولة  موؤ�ش�شات  وبجميع 
)الق�شرية  باأنواعها  التنموية  اخلطط  بو�شع  والإ�رشاع 
الزمنية  ال�شقوف  وتثبيت  الأجل  والطويلة(  واملتو�شطة 
هذه  بني  للتع�شيق  ال�شحيحة  الأ�ش�س  وو�شع  لتنفيذها 
املو�شوعة يف خلق  اأهدافها  اىل حتقيق  للو�شول  اخلطط 
تنمية م�شتدامة حقيقية وا�شتثمار اأمثل للموارد الطبيعية 
نفق  من  اخلروج  حالة  اىل  والو�شول  البلد  يف  املتاحة 
ب�شكل  النفط  ريع  على  يعتمد  الذي  الحادي  الإقت�شاد 
الوطنية  ل�شناعتنا  احلياة  اإعادة  على  والعمل  رئي�شي 
البائ�س  و�شعه  من  الزراعي  القطاع  وانت�شال  الرائدة 
اأهمية عن  الذي ليقل  ال�شياحي  القطاع  وتفعيل وتن�شيط 

معامل  من  البلد  ميتلكه  ملا  والزراعة  ال�شناعة  قطاعي 
اأو  طبيعية  اأو  اأثرية  كانت  �شواء  كثرية  اأثرية  �شياحية 
ب�شكل  الأخرى  القطاعات  بناء  اإعادة  والعمل على  دينية، 
والريا�شة  والق�شاء  والنقل  والتعليم  ال�شحة  مثل  �شليم 
اإذا  وال�شباب وغريها. هذا هو احلل الأمثل اأمام حكومتنا 
املرتدي  الو�شع  من  والإقت�شاد  البلد  انت�شال  اأرادت  ما 
الذي و�شل اليه والعمل على تعوي�س كل اخل�شارات التي 
امل�شتقرة  غري  والظروف  التحديات  نتيجة  البلد  اأ�شابت 
التي مر بها البلد، اأما اإذا مامت اإهمال هذا احلل وال�شتمرار 
الرتقيعية  والإجراءات  واحللول  اخلاطئة  ال�شيا�شات  يف 
جمهول  وم�شتقبل  خطري  منزلق  اىل  ي�رش  العراق  فان 

حمفوف باملاآ�شي.

 
)فرجه  كاَن  الراحلة  للفنانة  احلقيقي  ال�شم  اإن 
اىل  انتقلت  ان  بعد  ا�شمها  ا�شبح  ثم  عبا�س( 
رحيلها  حتى  ولزمها  املالية(  )�شديقة  الغناء 
املالية  اإن  وهي  ال  خلفية  الت�شمية  ولهذه  عنا، 
الن�شاء  عزاء  وجمال�س  باملواويل  حياتها  بداأت 
واملناقب  لالفراكيات  قارئة  الدينية  واملنا�شبات 
واملقامات  الغناء  اىل  انتقلت  ثم  )مالية(  الدينية 
ال�شمج  يا �شياد  )اغنية  للذكرى  الرتاثية  والغاين 
يف  م   1901 عام  الراحلة  ولدت  الفندي(.   –
الباري عز وجل عام  ال�شورجة، ورحلت اىل  حملة 
ملحلة  املجاورة  ال�شابوجنية  حملة  يف  1969م 
يف  حياتها  اواخر  ق�شت  لقد  بغداد.  يف  امليدان 
الأ�رش  احدى  احت�شنتها  حيث  ال�شابوجنية  حملة 
املعروفة يف هذه املحلة التي كانت تلقب بـ)بيت 
ال�رشاحي  جواد  ال�رشة  رب  اىل  ن�شبة  ال�رشاحي( 

اإحدى  كانت  اأنها  حينها  يف  وتبني  اهلل،  رحمه 
اأقربائهم وذات �شلة اأ�رشية. فقد كانت هذه الأ�رشة 
ت�شكن يف زقاق )دربونة( كما ت�شمى باللغة العامية 
يف هذه املحلة وكان الزقاق ي�شمى بدربونة بيت 
والدور  واحد  وخمرج  مدخل  لها  وكان  ال�رشاحي. 
التي فيها حمدودة ل تتجاوز من ثالثة اىل اربعة 
دور، حيث كانت تطل على �شارع ي�شمى يف حينه 
الف�شل  حملة  من  يبداأ  وبدايته  الف�شل  �شارع 
حاليًا  الكفاح  �شارع  على  تقع  والتي  املعروفة 
رحمه  غازي(  )�شارع  �شابقًا  ي�شمى  كان  والذي 
قبل  احلايل  اجلمهورية  �شارع  عرب  وي�شتمر  اهلل 
وينتهي  ال�شابوجنية  حملة  اىل  ي�شتمر  ثم  ان�شائه 
بالقرب من جامع املرادية الذي يطل على  �شارع 
كان  �شابقًا.  الدفاع  وزارة  بناية  ويقابل  الر�شيد 
ن�شف  �شكل  على  �شغرية  �شاحة  الدربونة  يقابل 
قو�س ويقع فيه بيت كبري جداً كانت ت�شكنه احدى 
الأ�رش البغدادية املعروفة التي كانت تلقب بـ)بيت 
)كهوة  ت�شمى  مقهى  يجاورها  وكان  البمبيلي( 

ال�شلي  �شاحبها  ا�شم  وكان  اجلايجي(  بهلوان 
حممد نوري خ�رشو اأغا، حيث كانت الراحلة ترغب 
اليها  ي�شل  وكان  املقهى  هذا  من  ال�شاي  ب�رشب 
املقهى  �شاعي  او  املقهى  �شاحب  بيد  اما  ال�شاي 
وذلك  لها  ال�شاي  يو�شل  املقال  كاتب  وكذلك 
ومكانتها  ل�شنها  واحرتامًا  بها  ومعزتهم  حلبهم 
الفنية. لقد كانت تخرج من الدار �شباحًا مبظهرها 
النيق واجلميل بالرغم من كرب �شنها حيث كانت 
فوق  ت�شع  وكانت  ونظيفة  جميلة  مالب�س  ترتدي 
راأ�شها  وتع�شب  البي�شاء  الن�شائية  الفوطة  راأ�شها 
وجميلة  ب�شيطة  بطريقة  احيانًا  �شوداء  باأخرى 
الوا�شعتني  عينيها  اطراف  على  ت�شع  كانت  كما 
وقد  الكحل،  م�شحوق  ب�رشها  �شعف  من  بالرغم 
قاعدة  الدار  من  خروجها  عند  معها  حتمل  كانت 
مقعد  اي  )التختة(  حينها  يف  ت�شمى  خ�شبية 
مدخل  بداية  يف  اجللو�س  اعتادت  وقد  للجلو�س، 
تعود  وبعدها  الظهرية  حتل  ان  اىل  )الدربونة( 
وامل�شتطرقني  املارة  من  كثري  كان  لقد  الدار.  اىل 
الدربونة يعرفونها كفنانة  امام  الذين ميرون من 
بغدادية وكان البع�س منهم ي�شلم عليها والبع�س 
الخر يجال�شها لفرتة وجيزة معربني عن اإعجابهم 
كانت  ب�رشها  �شعف  وب�شبب  لفنها،  وتقديرهم 
تالقي �شعوبة بالتعرف على ق�شم منهم من الذين 
يعرفونها معرفة �شخ�شية وبالرغم من ذلك كانت 
وكانت  النا�س.  من  واحرتام  وتقدير  اعجاب  حمط 
منها  اذكر  طفولتي  يف  الذكريات  بع�س  معها  يل 
اىل  ح�رشت  عندما  املرات  احدى  يف  واحدة،  هنا 
او�شل  باأن  كلفني  املعتاد،  هو  كما  والدي  مقهى 
قدح  و�شلمتها  و�شلت  وعندما  لها  ال�شاي  قدح 
ال�شاي قالت يل )انت ابن من( اجبت بعبارة )بيبي 
اين ابن بهلوان اجلايجي( وبعد ان تطلعت بوجهي 
ب�شعوبة قالت )تعال ابو�شك( وقبلتني ثم اخرجت 
من جيبها نوعا من احللويات ل اتذكر )اما م�شقولة 
كرمها  يثبت  وهذا  اياها  واعطتني  حلقومة(  او 
بالرغم من انها كانت تعاين العوز واحلرمان علمًا 
واحلادثة  ال�رشاحي كانت كرمية معها.  اأ�رشة  باأن 
 - ال�شباب  مقتبل  وكنت يف حينها يف   - املوؤملة 
الباري  باأنها رحلت اىل  عندما �شمعت من املحلة 
1969 م وكنت احد احلا�رشين يف  عز وجل عام 
جنازتها وتعرفت على من ح�رش ت�شييع جثمانها 
منهم املرحوم امللحن واملطرب عبا�س جميل الذي 
كان يلقب يف حينه )عبا�س قمري( وكذلك الفنان 
التاأثر  عالمة  لحظت  ولقد  كامل  عالء  الراحل 
عبارته  قال  وقد  جميل  عبا�س  وجه  على  بادية 
ملاذا مل يح�رش الفنانون واملطربون وممثلون عن 
ومت  املطربة  هذه  جثمان  لت�شييع  العالم  وزارة 
باب  مقربة  يف  الخري  مثواها  اىل  جثمانها  نقل 
املعظم، ول بد من القول اأنني بحثت يف النرتنت 
غري  اجد  فلم  عنها  املعلومات  بع�س  اجمع  لكي 
اجد  فلم  ال�شلي  وا�شمها  تاريخ ولدتها ووفاتها 
اي فنان او كاتب او اعالمي كتب عنها فقررت ان 
اكتب عنها تخليداً لذكراها ولالأجيال القادمة وقد 
اعتمدت على ذاكرتي وعلى بع�س من زمالئي من 

حملتنا ممن عا�رش اأيامها الخرية.

  اين املواطن ر�شول احلمداين، انقل لكم �شكوى اهايل حمافظة 
بابل اثر ت�شلمهم رزا فا�شدا �شمن مفردات البطاقة التموينية 
الرز  �شفقة  افت�شاح  من  الرغم  على   .. الثاين  ت�رشين  ل�شهر 
من  �شلطت  التي  الوا�شعة  العالمية  احلملة  بعد  الفا�شد، 
املعلومات  ان  اإل  عليها  الأ�شواء  العالم  و�شائل  خاللها 
�شحنة  ايقاف  عدم  اىل  ت�شري  برملانية  م�شادر  اأكدتها  التي 
الرز الفا�شد وتوزيعها �شمن مفردات البطاقة التموينية يف 
“رائحة الرز  بغداد، وهنالك �شكاوى من قبل املواطنني من 
”  وا�شارة املواطنني اىل انه غري �شالح لال�شتهالك  العفنة 
الب�رشي، ورغم كل ال�شوات التي تعالت فقد مت توزيع الرز 
معرفته  رغم  واكله  طبخه  منهم  والبع�س  املواطنني  على 

باحتوائه على امرا�س . لك اهلل ايها املواطن 

كراج  �شواق  نحن   ) علو�س  )ذكرى  بغداد  امني  ال�شيدة  اإىل 
مادة  وقود  �شحة  من  نعاين  الر�شيد  بلدية  الثقيلة  الآليات 
وتناكر  �شك�شات  وقالبات  كاب�شات  �شواق  نحن  الكاز 
للكاب�شات  ال�شباحية  اليومية  احل�شة  الكاب�شات  و�شفالت 
ظهرا   2 حتى  �شباحا  ال�شاد�شة  من  تعمل  اللية  لرتا   20
يعمل  الثقيلة  املكائن  من  والقالب  �شحيح  هذا  لرتا   20 ب 
و�شفل يعمل  لرتا   25 2ظهرا ب  ال�شاد�شة �شباحا حتى  من 
ب 25 لرت من ال�شاد�شة �شباحا حتى الثانية ظهرا ومكينة 
 10 الثانية ظهرا ب  ال�شاد�شة �شباحا حتى  عنرت تعمل من 
لرت ومدير النظافة يقول )دبر اأمرك( كيف ال�شائق يدبر اأمره 
يا �شت ذكرى هذا لي�س كالما منطقيا من اين ناأتي بالموال 
ل�رشاء الكاز )واهلل ما عدنه( وال�شي الأهم مدير النظافة يقول 
ان ت�شليح اللية على ال�شائق اذا الت�شليح يكلف 200 الف 
هذه  حل  الرجاء  �شيدتي   .450 ال�شائق  وراتب  ال�شائق  على 

امل�شكلة قبل تفاقمها.

وكلي  ا�شتغاثتي هذه  اأقدم  عبد  احمد كرمي  املواطن  اين     
العام  ون�شف  عام  منذ   . الأبوي  عطفكم  ي�شملني  اأن  اأمل 
ت�شكيالتها  اأحدى  او  الوزارة  على مالك  تعيني  على  قدمت 
ومت قبويل . لكن  الهام�س كان )يعني حني امل�شادقة على 
ب�شيء  اأحظ  ومل  املوازنة   على  امل�شادقة  ومتت  املوازنة( 
�شوى )ذهب الوزير وذهبت الهوام�س ال�شابقة( . وقدمت مرة 
اأخرى ومت قبويل من قبل ال�شيد الوزير ال�شابق وبعد �شل�شلة 
ال�شابق  الوكيل  جواب  كان  داخلية  ومذكرات  مراجعات 
ومل  عديدة  املحاولت  وكانت  )مداولة(  هو  �شدام  �شلمان 
يكن اجلواب �شوى مداولة.. لذا نرجو من اهلل ومنكم بالنظر 
اىل حايل علما اإين معيل لعائلة �شائلني املوىل اأن 

يوفقكم لعمل اخلري. 

ولد يف بغداد عام 1919 .. وترعرع يف بيئة وطنية دينية وتتلمذ 
ال�شيا�شية  ادواره  لعب  الذي  ال�شيخ حممد مهدي كبة  يد خاله  على 
يف العهد امللكي وا�شتوزر اكرث من مرة وكان مع كامل اجلادرجي 
ال�شيا�شات  �شد  العراقية  الوطنية  املحافظة  املعار�شة  قطبي 
الربيطانية والحالف ، وتزعم حزب ال�شتقالل ...ت�رشب ابراهيم كبة 
باحل�س الوطني وتاأثر باأفكار جعفر ابو التمن واحلزب الوطني قبل 
�شفره خارج العراق وتخرجه من كلية احلقوق بدرجة ال�رشف الوىل 
التمن دور اجلماهري  ابو  ..واكت�شب كبة من   1941  - 1940 عام 
ورعاية  املهنية  النقابات  عن  الدفاع  واأهمية  للتاريخ  ك�شانعة 
الغيت  قد  كانت  التي  احلزبية  احلياة  واهمية  املختلفة  م�شاحلها 
و�شيادة  الثانية  العاملية  احلرب  .كانت   1934 عام  ملكية  بفتوى 
املبادىء الفا�شية يف العامل ونهو�س وانتعا�س احلركة الدميقراطية 
العاملية من بعد ... كانت الفي�شل احلا�شم يف بلورة و�شياغة منهج 
بتما�س  فقد عا�رشها   . املارك�شي  ال�شرتاكي  الفكري  كبة  ابراهيم 
باري�س  وبالأخ�س  والعربية  الوربية  العوا�شم  مبا�رش متنقال بني 
العراقية  احللقات  ع�شوية  يف  و�شارك  والقاهرة  ومدريد  ولندن 
بـ)حدتو  ربطته  القاهرة  ويف   . الفرن�شية  العا�شمة  يف  املارك�شية 
وطيدة  و�شائج  امل�رشية(  الوطني  للتحرر  الدميقراطية  احلركة   -
القانون  يف  العليا  الدرا�شات  دبلومي  على  كبة  ابراهيم  ....ح�شل 
العام والقت�شاد من جامعة القاهرة �شنتي 1946 و 1947 ... عاد 
ال�شلطات امللكية  1952 وقد ناه�شته  ابراهيم كبة اىل بغداد عام 
للعمل  كبة  ابراهيم  تفرغ  وال�شكن  العمل  ال�شعيدية وطاردته يف   -
كا�شتاذ يف جامعة بغداد يف مادة تاريخ املذاهب القت�شادية منذ 
عام 1953 ، وعمل يف حترير جملة الثقافة اجلديدة التي حتولت اىل 
ل�شان حال املثقفني يف العراق قبل ان جتهز عليها حكومة فا�شل 
اجلمايل بعد �شدور ثالثة اعداد منها فقط ! ويف 1954 كان ابراهيم 
كبة على راأ�س قائمة املف�شولني من ال�شاتذة و املعلمني والطالب 
اثناء فرتة التمهيد حللف بغداد ال�شتعماري ! ابراهيم كبة من رواد 
حركة ان�شار ال�شلم يف العراق التي تاأ�ش�شت مطلع خم�شينيات القرن 
 1954  /7/ 22،23 الع�رشين وعقدت موؤمترها الوطني الول يف 
ن�شطاء  من  كبة  ابراهيم   .. اجللبي  جعفر  احمد  دار  يف  بغداد  يف 
جبهة الحتاد الوطني 1957 وانيطت به �رشف حترير البيان الول 
ثورة  بعد  وطنية  حكومة  اول  يف  كبة  ابراهيم  ا�شتوزر   .. للجبهة 
14 متوز 1958 املجيدة وتوىل حقيبة التجارة كما توىل حقائب 
له  وكان   ... الزراعي  وال�شالح  كالنفط  بالوكالة  اأخــرى  وزاريــة 
البلدان ال�شرتاكية  القطيعة القت�شادية مع  الف�شل الول يف ك�رش 
وبالخ�س الحتاد ال�شوفيتي واملانيا الدميقراطية وال�شني ال�شعبية 
 1959 عام  ال�شوفيتية  العراقية-  التفاقية  ابرمت  با�رشافه   ..
ولتحويل  الالحق  القت�شادي  للتطور  الأ�شا�س  حجر  و�شعت  التي 
ال�شناعة العراقية من م�شاريع �شغرية متفرقة اىل جيل متكامل من 
لتتكون م�شاريع  الثقيلة واملتو�شطة واخلفيفة  ال�شناعية  امل�شاريع 
وم�شنع  للمكائن  ال�شكندرية  معامل  مثل  ا�شرتاتيجية  �شناعية 
العدد الكهربائية، وم�شنع الزجاج وغريها، ول يقل اأهمية عن ذلك 
املوارد  ح�رش  الذي  املعدين  والتحري  اجليولوجي  امل�شح  م�رشوع 
والأطيان  الزجاجي  والرمل  والفو�شفات  الكربيت  مثل  الطبيعية 
جمالت  التفاقية  و�شملت  قليلة.  بن�شب  واليورانيوم  ال�شناعية، 
التعاون يف امليادين الزراعية والنفطية وال�شناعية وبحوث الطاقة 
الإحتكارية  النفط  �رشكات  ت�رشفات  ك�شف  يف  �شاهم   ، النووية 
اإىل  ووقف  العراقي  ال�شعب  مب�شلحة  ال�شارة  العراق  يف  العاملة 
جانب عمال النفط ! ويرجع له الف�شل يف ت�رشيع قانون رقم 80 ... 
كما يرجع له الف�شل الول يف ت�رشيع اأول قانون لالإ�شالح الزراعي 
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يومنا  الزمن وحتى  ذلك  العراق منذ  تاريخ  البحث يف  عند 
ال�شتهزاء  الظلم  من  يعاين  وانه  حتى  جياًل  اأجد  مل  هذا، 
على  الآخرون  معه  يتعامل  ومل  وكيانه،  وعمله  ب�شخ�شه 
التي  الكفاءة واخلربة  بالعمل، من حيث  امل�شاواة  عقله يف 
يتميز بها الفرد، ولي�س �شمن الإ�شاءة من احلكومة واأدوات 
ونظرته  املجتمع  من  يعاين  اأنه  بل  بها،  واملنفذون  عملها 
اإرادة يف تغيري نوع ما،  اأي ب�رش له  ال�شلبية ال�شاخرة جتاه 

وميتلك عاهة اأو اإعاقة يف ج�شده.
وجدُت  منه،  القريب  ال�شابق  واجليل  جيلي  يف  وبحثُت 
ميتلك  الذي  او  جميل  الغري  ال�شخ�س  من  ي�شخر  املجتمع 
ل  حادث  نتيجة  ج�شده،  من  جزء  او  وجهه  يف  ت�شوهات 
اإرادي ت�شبب بذلك، حيث �شيعاين هذا ال�شخ�س يف حياته من 
الذي يعي�س به، حتى يغتالوا عزميته،  بدل  نظرة املجتمع 
اأن مينحوه جرعات حمفزة له يف بناء الثقة بنف�شه، وانهاء 
حالة القلق ال�شامتة التي يعي�شها هو �شخ�شيًا، نتيجة ردة 
الفعل التي يت�شورها من بع�س النا�س عندما يرغب اأن يقوم 

باأمٍر ما.
حول  �شنويًا  فيها  يحتفل  منا�شبة  هو  الإن�شان  حقوق  يوم 
العامل يف العا�رش من كانون الأول/ دي�شمرب. ولقد مت اختيار 
هذا اليوم من اأجل تكرمي قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
العاملي  الإعالن  حول   1948 دي�شمرب   10 يوم  ال�شادر 
حلقوق الإن�شان الذي كان اأول اإعالن عاملي حلقوق الإن�شان.
وال�شغط  التوتر  من  حالة  حقوقهم  من  امل�شلوبون  ويعي�س 
ردات  ب�شبب  الواقعية  حياتهم  على  ينعك�س  الذي  النف�شي 
الفعل اجلارحة مل�شاعرهم، واأمثلة على هوؤلء، لون الب�رشة 
وال�شتهزاء  ال�شخرية  من  ا�شحابها  يعاين  حيث  ال�شمراء 
ويقولون  املالب�س،  من  نوع  اي  ارتداء  اراد  اذا  والتجاوز، 
ا�شمر(، وبهذه احلالة �شلبوا جزء مما  انت  له )ميلوكلك لن 
يكون  اأن  راغبًا  الأ�شمر  كان  واذا  اللب�س،  يف  نف�شه  ت�شتهي 
اإعالمي، فال ي�شتطيع لأن املجتمع ل يحب ان يكون مذيعًا 
طوياًل،  او  ق�شرياً  كان  اذا  كذلك  جداً،  الأنيق  غري  يظهر 
ا�شافة اىل ت�شنمه املنا�شب يف الدولة، ل يتقبلهم املجتمع 
العاملة هناك، حيث متت  الغربي واملوؤ�ش�شات  العامل  عك�س 
م�شاهدة مذيعا ورئي�شًا من الطبقة ال�شمراء وعاملًا من فئة 
معهم  رحيمًا  كان  بل  املجتمع  ينبذهم  ومل  الإعاقة،  ذوي 
املجتمع  افراد  اغلب  يطالب  وقت  يف  لحتياجاتهم،  ملبيًا 

العراقي ان يكون كما يف نظام الغرب.
اأن  اأكرث، عليه  اأن يرتقي ويكون متح�رشاً  اراد املجتمع  اإذا 
يتعامل بعدالة مع اجلميع من حيث الكفاءة والعقل، ولي�س 
م�شوؤوًل عن  يكن  منا مل  فكل  والأجمل،  الأحلى  مبداأ  �شمن 
ويزوده  بعقله  يتحكم  اأن  م�شوؤول  لكنه  وج�شده،  �شكله، 
املجتمع  تخدم  التي  هواياته  لتطبيق  تكفيه  مبعلومات 

بكافة اأ�شنافه ولكافة املجالت.
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