
وانعدام  حيوية  من  لديهم  توفر  ما  وبكل  َنراهم  حيث 
لب�سط الراأفة الإن�سانية، اأخذوا يعملون على قطع الروؤو�س 
ال�رش�سة  الغوغائية  املجاميع  هذه  اأن  غري  والعناق، 
انهزمت  اأن  لبثت  ما  الوطني،  ال�رشف  فيها  انعدم  التي 
انبالج فجر  بها. وعند  انزلت  اأول �رشبة  لدى  وتفرقت 
فاأخذ  العمارة،  احتالل  فيه  1915، مت  4 حزيران  يوم 
ي�ستولون  العمارة  بلدة  القاطنون  والل�سو�س  الغوغاء 
الأطعمة،  وم�ستودعات  التراك،  ال�سباط  منازل  على 
وكان هوؤلء ال�رشاق والنهابون ينقلون الأثاث وال�سجاد 
احلكومة  دور  من  وغريها  والحرامات،  والأ�رشة 
الر�سا�س  العمارة فكان  داخل مدينة  اأما  وامل�ست�سفى. 
والطالقات النارية تطلق وت�سمع من مناطق بعيدة بني 
اآونة واأخرى، فعمت الفو�سى وال�سلب والنهب يف كافة 
اأنحاء املدينة، مما ا�سطر قوات الحتالل الربيطاين باأن 
ت�رشع اإطالق النار على هوؤلء الغوغائيني املخربني من 
اأو  اأربعة  اأدى اإىل مقتل  على برج الباخرة )كومث( مما 
خم�سة من هوؤلء النهابني الذين كانوا ينهبون ويخربون 
امل�ست�سفى الكبري، فهداأت الأمور على �ساحل نهر دجلة، 
املدينة،  داخل  ا�ستد  النار  واطالق  الر�سا�س  ولكن 
وا�ستمر هذا النهب والتخريب اإىل ما بعد الظهر من نف�س 
يرتددون  ل  كانوا  والفو�سويني  الغوغاء  هوؤلء  اليوم. 
عن نب�س قبور القتلى من الربيطانيني والهنود، واإخراج 
الكفن  تعترب  التي  البطانيات  حتى  وانتزاع  املوتى 
والوقاء لبدانهم، مما اأ�سطر يف الأخري كيف يرفع كل 
�سيء عن ج�سم امليت قبل دفنه. اأما ظاهرة ال�رشقة التي 
�سهدتها مدينة الكوت، ففي ال�سباح الباكر من يوم 21 
اآملر(  الـ)جرنال  من  وبايعاز  م   1916 الثاين  كانون 
رفع )علم الهدنة( يف الكوت واأر�سل اإىل خطوط اجلي�س 
تراءى  اأن  وما  القتال.  اإيقاف  بطلب  م�سفوعًا  العثماين 
خطوط  يف  كانوا  الذين  للغوغائيني  هذا  الهدنة(  )علم 
عند  ما  ي�رشقون  و�رشعوا  منها  اندفعوا  اإل  التراك، 
القتلى الربيطانيني واجلرحى على حد �سواء، كما عمدوا 
اإىل قطع رقاب اجلرحى واغماد اخلناجر يف �سدورهم، 
اإن ا�ستطاعوا اإىل ذلك �سبياًل، يف ماأمن من رقيب. وذهب 
�سباط وجنود غري م�سلحني من الربيطانيني، ب�سبب من 
الغوغاء  فدهمتهم  زمالئهم  انقاذ  اإىل  الهدنة،  علم  رفع 
كل  يف  يحومون  هوؤلء  وكل  عندهم،  كان  ما  و�رشقت 
مكان، ي�سعون من دون كلل اأو ملل اإىل ا�سباع ما يعتلج 
النف�س  لإزهاق  وحب  املال  يف  طمع  من  نفو�سهم  يف 
هوؤلء  وكان  جلدتهم.  من  كانوا  وان  حتى  الب�رشية 
يتعر�سون  طردهم،  حماولة  اأبان  وال�سالبون  النهابون 
فت�سبب من  التراك،  نار حامية ت�سلى من خنادق  اإىل 
القتلى كثرياً، حيث كان هوؤلء املجرمون يطفحون �رشاً 
ويداأبون على ال�سلب والنهب، وان تعر�ست حياتهم اإىل 

خطر كان �رشه م�ستطريا. وما كانوا ليرتكوا �سيئًا، مهما 
كان، اأو �سف�سافًا تافهًا، كما كانوا ي�ستخرجون املالب�س 
والكفان التي تلف اأج�ساد املوتى، وحتى لو كان امليت 
قد جرى دفنه قبل �سهور اأي�سًا. وكان هوؤلء ال�سالبون 
)املهيالت(  وينهبون  دجلة  نهر  �سفتي  على  ين�سطون 
التي حتمل على ظهورها املوؤن الع�سكرية، ويبدون كل 
على  الليل»  »�سناعة  يف  لهم  م�سهودة  خارقة  براعة 
ل�سو�س  �سوى  يكونوا  مل  انهم  ال  ليل(   ْ ملمِ )زمِ اعتبارهم 
الربيطانية  القوات  و�سلت  وعندما  حقًا.  ماهرون 
 / اآذار   /11 يوم  بغداد  مدينة  منت�سف  اإىل  املحتلة 
نهر  �سفتي  على  الواقفة  الغوغاء  لها  هتفت   1917
اأنه  �سك  ول  عليه.  املطلة  البيوت  �سطوح  وفوق  دجلة، 
اليهود ومن كان �سالعًا يف  الهاتفني  كان يف مقدمة 
ركاب الربيطانيني. ففي بغداد.. مت �رشقة جميع ق�سبان 

ال�سكة احلديد وقد اختفت وحطمت كل موؤ�س�سات النارة 
طاحونة  واحرقت  القوارب  ج�رش  واختفى  بالكهرباء، 
تلو  الواحدة  حترتق  ال�سيارات  وكانت  البناء..  حديثة 
اإىل  ا�ستطاعوا  ما  كل  امل�ست�سفى  خدم  ونهب  الخرى.. 
نهب �سبياًل. اإن �سلطات الحتالل الربيطاين �سددت على 
نزع ال�سالح من الأهايل، فاأخذ النا�س يرمون ما لديهم 
منه يف موا�سع النفايات، كما اأخذت �سلطات الحتالل 
تلهي النا�س ففتحت املالهي على اختالفها، واأ�سبحت 
منطقة امليدان يف بغداد، مرتعًا لكل املفا�سد والفجور. 
الربيطانيون  والع�سكريون  ال�سيا�سة،  رجال  كان  اإذن 
العراق،  باإدارة  يقوموا  لن  اأنهم  الراأي  بادي  يدركون 
اإدارة مبا�رشة بعد اأن يتم احتالله وتوطيد مركز حكمهم 
ويتطلب  ماًل  يكلف  ذلك  لأن  فيه،  لالإن�سان  امل�سَتْعبد 
الع�سائري(  بـ)النظام  اأخذوا  لذلك  به  لهم  بل  قمِ رجاًل ل 

فيه  والأرياف  القرى  �سكان  على  لل�سيطرة  بالن�سبة 
مادية  مزايا  ومنحوهم  )ال�سيوخ(  بـ  عرف  ما  بوا�سطة 
معنوية، واأ�سبح كثري منهم زادا للدولة امل�ستعمرة على 
اأخذوا  كما  ووطنهم،  دينهم  مبادئ  ح�ساب  على  الأيام 
على  وافق  من  فيه  ا�ستخدموا  اإداري(  )جهاز  بت�سكيل 
�سيا�ستهم،  مع  ال�سالعني  البالد  اأبناء  من  ال�ستخدام 
وجاوؤوا مبن يهيمن عليهم من الربيطانيني يف خمتلف 
الدوائر، وان اطلقوا عليهم يف الأحيان ا�سم )م�ست�سارين( 
الع�سائريني  من  الربيطانيني  ركاب  يف  ي�رش  مل  ومن 
ال�سوء، يرتب�س  العراقيني كانت، عليه دائرة  واملدنيني 
من  ذلك  جراء  من  منهم،  كثري  قا�سى  وقد  الدوائر،  به 
اأمة  لكل  "ويٌل  القائل:  و�سدق  ق�سف.  وحياة  احلرمان 
ت�ستقبل كل فاحت بالتهليل والت�سفيق وتودع كل مندحرمِ 

بال�سفري والزعيق".

املجال�س  احدى  ويف  بغداديات  �سل�سلة  يف   
الف  كتاب  عن  حما�رشة  لنا  كانت  الثقافية 
مدينة  وليلة  ليلة  اللف  مدينة  وبغداد  وليلة  ليلة 
وعالء  وال�سندباد  ال�سحري  والفانو�س  بابا  علي 
الريح  وب�ساط  النهار  و�سم�س  الزمان  وقمر  الدين 
و�سهرزاد و�سهريار وغري ذلك مما ورد يف حكايات 
الروائع غري  واذا كان موؤلف هذه  ليلة وليلة  الف 
للكتب  املوؤلفني  من  كثري  �ساأن  �ساأنه  معروف 
جمهول  وموؤلفها  بغداد  يف  تاأليفها  مت  التي 
ابتكارا  كانت  الق�س�س  هذه  ان  هو  الراجح  فان 
بغداد  ق�سور  احد  ت�سكن  بغدادية  ملراأة  انثويا 
الكم  ذلك  نفهم  ان  ل ميكن  الفر�سية  هذه  وبدون 
الدقيقة  الفكار  تتناول  التي  الق�س�س  الوفري من 
بغداد  يف  احلرمي  لأماكن  ال�سغرية  واملالحظات 
اي  ذكر  من  الماكن  لهذه  تكون  كانت  زمن  يف 
بع�س  نف�سية  وكذلك  اماتته  عليه  يرتتب  رجل 
مثل  احلكايات  يف  الواردة  الناث  ال�سخ�سيات 
عمل  كذلك  وليلة  ليلة  والف  زاد  ودنيا  �سهرزاد 
كما  فار�سيا  او  هنديا  عمال  كانت  لو  اذ  بغدادي 
فعلوا  كما  والفر�س  الهنود  ملجده  البع�س  يدعي 

و�سواها  والرامايانا  واملهابارفا  ودمنة  بكليلة 
من الق�س�س وال�ساطري الهندية والفار�سية فاألف 
بغدادية  امراأة  بغدادية كتبتها  وليلة ق�س�س  ليلة 
�سهرزاد  تقولها  ق�س�س  جمموعة  وانها  �سيما  ل 
وهي انثى لزوجها ال�سلطان �سهريار وقد ترجمت 
كالفرن�سية  العامل  لغات  اغلب  اىل  الق�س�س  هذه 
واليطالية  والرو�سية  والملانية  والنكليزية 
اقرتانا  ببغداد  يقرتن  والليلة  ليلة  الف  وكتاب 
الفكر  يف  لها  هوية  يكون  يكاد  لدرجة  غريبا 
احلكايات  هذه  يف  بغداد  ت�سمع  ان  وما  العاملي 
فلقد �سورت هذه  وليلة  ليلة  الف  ت�سم عطر  حتى 
ترتاءى  اذ  الت�سوير  واح�سن  بغداد  يف  الليايل 
وم�ساجدها  بقبابها  احلكايات  هذه  يف  بغداد 
وق�سورها وخلفائها وازقتها وحوانيتها وباعتها 
هذه  ت�سمع  ان  وما  وعبادها  وزهادها  وجتارها 
املغني  املو�سلي  اغاين  ت�سمع  حتى  احلكايات 
ت�سم  بغداد حتى  ت�سمع  ان  وما  امل�سهور  العبا�سي 
عطر تاريخ هذه املدينة وما ذكرته هذه احلكايات 
بغداد  كرخ  فذكرت  كثرية  كانت  بغداد  معامل  من 
على ل�سان تاجر عماين انحدر اىل بغداد و�سواطئ 
النهر املطلة على ق�سور اخللفاء على ل�سان �سياد 
ي�سطاد بقرب احد الق�سور وجامع املن�سور على 

ل�سان متحدث عن يوم اجلمعة يف بغداد وم�ساجد 
بغداد يف حكايات كثرية وتاجر �رشقت امواله ولج 
بغداد  �سوارع  وذكرت  ببغداد  امل�ساجد  احدى  اىل 
احلكايات  وق�ست  الزعفران  ودرب  احلرم  ك�سارع 
بغداد  اخلليفة يف  ا�ستئجار غرفة يف خان  كيفية 
وذكرت �سواطئ دجلة كميناء ومركز جتاري حيث 
ل�ستئجار  ال�ساطئ  اىل  نزل  احدهم  ان  فيها  نقراأ 
دجلة  �ساطئ  على  ينتظر  احدهم  وان  احلمالني 
الع�س�س  وذكرت  بغداد  اىل  التية  ال�سفن  لريى 
يف  والحتفالت  البحر  مقدم  وعليهم  البحري 
بغداد يف مهرجان ال�سوجلان حيث ينزل اخلليفة 
خارج بغداد ويتبارى الفر�سان وذكرت متنزهات 
بغداد وخا�سة منطقة قرن ال�رشاط وهي ما ي�سمى 
اخل�رشاء  املنطقة  بني  اخلنازير  ام  بجزيرة  اليوم 
بغداد يف  بغداد وذكرت ج�رش  اجلادرية يف  وبني 
الر�سيد وذكرت  حكاية اختفاء اخ اخلليفة هارون 
يف  والفرات  دجلة  بني  يو�سل  الذي  عي�سى  نهر 
قطاع  لحد  القوياء  احد  م�سارعة  وحكية  بغداد 
الطرق والقائه يف هذا النهر وذكرت القبة العالية 
التي كانت تاج بغداد عند الكالم عن �سجن احدهم 
يف هذه القبة وذكرت املار�ستان )امل�ست�سفى( يف 
بغداد يف حكاية  ابواب  وذكرت  املري�س   حكاية 
رجل من م�رش دخل بغداد يف حلظات غلق ابوابها 
للرجال  نوعيها  يف  بغداد  حمامات  وذكرت 
والن�ساء واملدلكني واملدلكات واحوا�س الغت�سال 
وقالت ان اح�سن حمامات بغداد هو ما عذب ماوؤه 
ب�ساتني  وذكرت  هواوؤه  وطاب  ف�ساوؤه  وات�سع 
بغداد اجلميلة ومن ا�سهرها ب�ستان النزهة وذكرت 
بغداد  �سكان  من  احلج  لهل  ال�سنوي  املوكب 
يف  ومواكبه  اجلمعة  �سالة  اىل  اخلليفة  وخروج 
نهر دجلة ومواكب اخلليفة يف �سوارع بغداد وكيف 
ان احدهم اعاد اىل اخلليفة الر�سيد جوهرة كان قد 
ا�ستقبال  احلكايات  ور�سمت  ابنائه  لحد  اعطاها 
بني  وم�سيه  اخلليفة  وتنكر  لل�سيوف  البغدادي 
كانت  وكيف  �سياد  جبة  ارتدائه  وكيفية  النا�س 
عن  وتكلمت  واملرا�سيم  بالوامر  املناداة  حت�سل 
ا�ستقبال القوافل التجارية عندما يخرج التجار من 
البواب وذكرت جمال�س  بغداد ل�ستقبالها خارج 
والق�س�س  واحلديث  لل�سمر  بغداد  يف  املنادمة 
وموكب الع�س�س اي احلر�س الليلي وموكب اخلراج 
القادم اىل بغداد وما حتمله من �سناديق وفر�س 
ك�سوق  بغداد  ا�سواق  احلكايات  وذكرت  واقم�سة 
التجار و�سوق احلرير و�سوق ال�سيارفة واجلوهرية 
وجتار بغداد وكيف ان احدهم كان والده من اكرب 
جتار بغداد لكنه كان مولعا ب�رشب اخلمر و�سماع 
وامل�رشوبات  الطعمة  احلكايات  وتذكر  العود 
والدراهم  والتوابل  والبخور  واحللويات  والفواكه 
وق�رش  بغداد  كق�رش  اخلالفة  وق�سور  الف�سية 
وحمتوياتها  واو�سافها  ومالحمها  الفرجة 
وب�ساتينها كذلك ذكرت الثاث واملالب�س واحللي 
الكثري  وذكرت  اللعب  والت  املو�سيقية  واللت 
الكثري عن بغداد مما يوؤكد ان الف ليلة وليلة من 
واحتمال  بغدادي  كاتبها  وان  البغدادية  الق�س�س 

كونه امراأة احتمال كبري .

التجاوز  من  �سوارعها  امتداد  وعلى  ال�سدر  مدينة  تعاين 
اغلب  م�سادرة  متت  حيث  العامة  المالك  على  الالقانوين 
الر�سفة املمتدة على طول ال�سوارع يف هذه املدينة املكتظة 
ومقاه  ومطاعم   )! )منتجعات  اىل  حتويلها  ومت  بال�سكان 
لتدخني )الناركيلة( . في�سطر املواطنون للنزول اىل حو�س 
ال�سارع من اجل جتاوز هذا املقهى الذي �سار جتمعا ي�ساهم 
وباخل�سو�س  جميعا  نتعاون  ان  وعلينا  �سبابنا  اف�ساد  يف 
التي  البوؤرة  �سبابنا من وهدة هذه  الكرمية لنقاذ  ع�سائرنا 
لن ول حتمد عقباها . ونذكر اجلميع ان الر�سفة اأ�س�ست من 

اجل ان مي�سي عليها النا�س!.

اين املواطن علي العراقي اأكرر �سكواي بخ�سو�س التجاوزات 
احلا�سلة على ال�ساحات الفارغة والعائدة للدولة وذلك بقيام 
بع�س الأ�سخا�س بالتجاوز عليها وت�سييد دور �سكنية فيها 
بلدية  واإىل  المانة  اىل  �سكوى  قدمت  اأن  و�سبق  وتاأجريها 
انه  اإجراء بهذا اخل�سو�س علما  اأي  املن�سور ومل يتم اتخاذ 
توجد دائرة بلدية تبعد م�سافة عدة اأمتار عن موقع التجاوز 
فننا�سدكم باهلل اأن جتدو حال للمو�سوع ملا بات يت�سبب به 
من �رشر ملنطقة الغزالية زقاق 55 حملة 655 خلف جامع 

كمال احلديثي

عدد من املعاقني والبع�س منهم م�ساب ب�سلل رباعي ومقعد 
رواتب  للعيان هوؤلء قطعت  وا�سح  احلركة متاما وهذا  عن 
الرعاية امل�سجلني فيها من دون �سبب وا�سح . �ساحب حمل 
توزيع الرواتب )الكي كارت( قال لهم راجعوا هياأة الرعاية 
نتيجة  على  يح�سلوا  مل  لكنهم  رواتبهم  قطع  �سبب  لبيان 
الكرادة وهو  العوق يف  راجعوا مركز فح�س  لهم  قيل  فقد   .
ان�سان ل ي�ستطيع احلركة ف�سال عن �سيق  مكان بعيد على 
ال�سيارات من  اليد لذلك فهم ل ي�ستطيعون حتمل اجرة  ذات 
واىل الكرادة، وهم ي�ساألون ال�سيد الوزير الذي عرف مبروءته 
يجد  ان  يرجونه  �سعبه  ابناء  من  والفقراء  املعاقني  وتفقده 

لهم  حال.. وفقكم اهلل و�سدد خطاكم.
عنهم املواطن / حممد ح�سن

ولد يف بغداد �سنة 1898 من اأبوين عراقيني حيث ينتمي اإىل 
عائلة عريقة ومعروفة.

الوزراء  رئي�س  �سوكت  ناجي  ال�سيد  من  لكل  الأ�سغر  الأخ  هو 
الأ�سبق والدكتور �سامي �سوكت.

 در�س وتخرج من مدار�س بغداد املحلية وهو يف �سن اخلام�سة 
ع�رشة من عمره.

 تخرج من كلية حيدر با�سا الطبية يف اأ�سطنبول �سنة 1918.
كان الأول على دورته حيث كان عدد الطالب 480 طالبًا.

اأر�سل اإىل برلني لإكمال تدريبه على يد ال�ستاذ )بري( الأملاين.
حاز على درجة دكتوراه يف اجلراحة من جامعة برلني وكانت 

اأطروحته حول عالج ح�ساة الكلية.
عاد اإىل العراق يف �سنة 1920 مع جمموعة من اأطباء الرعيل 
الأول مثل الدكتور اأبراهيم الآلو�سي، �ساكر ال�سويدي والدكتور 

ها�سم الوتري لحقًا.
اجلديد  العام  م�ست�سفى  يف  جــراحــًا  عني   1922 �سباط  يف 
اجلي�س  اأفــراد  لعالج  الربيطانية  ال�سلطات  ا�ستحدثته  والــذي 
والق�سب  واللنب  الطني  من  بدائية  ب�سورة  بنيت  حيث  الهندي 
وجذوع النخيل حيث عمل مع الدكتور كامبل مايكي الربيطاين 

اجلن�سية.
العتماد  عيادة  يف  عمله  ميار�س  وكــان  خا�سة  عيادة  فتح 
يف  ال�سباح  عيادة  يف  الظهر  وبعد  �سباحًا  بال�سابوجنية 
اجلراحية  احلــالت  معاجلة  وي�سمل  احلاجات  قا�سي  منطقة 

بالإ�سافة اإىل اإجراء حتاليل طبية.
العام  امل�ست�سفى  يف  كجراح  عمله  يف  اأنتقل   1923 �سنة  يف 
اإخــالء  مت  حيث  )املجيدية(  امللكي  امل�ست�سفى  اإىل  اجلديد 
امل�ست�سفى الع�سكري الربيطاين اإىل م�ست�سفى الهندي يف مع�سكر 

الهندي )الر�سيد( جنوب بغداد.
عني م�ساعداً ملدير امل�ست�سفى امللكي وهو الدكتور دنلوب وهو 
بريطاين اجلن�سية وكان يف اخلدمة الع�سكرية ولكنه تخلى عن 

رتبته الع�سكرية وا�ستمر يف اخلدمة املدنية.
الو�سع  ل�سوء  وذلك  الطب  كلية  لتاأ�سي�س  املتحم�سني  من  كان 

ال�سحي وقلة الأطباء اآنذاك.
يف �سنة 1926 اأر�سل اإىل بريطانيا لأغرا�س التدريب ومعرفة 

اأ�سول التدري�س والتح�سري لفتتاح الكلية الطبية.
     عند افتتاح الكلية الطبية �سنة 1927، كان العراقي الوحيد 

بني اأ�ساتذة الكلية الأجانب.
لطلبة  الطبية  الكلية  يف  ال�رشيرية  اجلراحة  يف  ا�ستاذاً  عني 
ال�سفوف املنتهية بالإ�سافة اإىل كونه ا�ستاذاً يف ق�سم الت�رشيح 

العملي لطلبة ال�سف الأول والثاين.
يف بداية �سنني الكلية قام اأي�سًا بتدري�س جراحة الأنف والأذن 

واحلنجرة لطلبة ال�سف الرابع.
عني رئي�س الوحدة اجلراحية الثانية يف امل�ست�سفى امللكي.

تفرغ  حيث  امل�ست�سفى  يف  العام  اجلراحي  الق�سم  رئي�س  عني 
لتدريب الأطباء.

 قام باأعمال وخدمات لتطوير امل�ست�سفى  امللكي العراقي وذلك 
خلدمة املر�سى وامل�ساعدة يف تدريب الطالب والأطباء.

 �سيد بناية ذو طابقني ومدفئة مركزية وحتتوي على ثمانية 
ا�سافة اىل بناء �سالة عمليات كربى متكونة من ثالث قاعات 

جراحية جمهزة باأحدث الأجهزة والأدوات الطبية.    
يف �سنة 1938 عقد يف بغداد املوؤمتر العربي الأول حيث عمل 
الطب يف  العربية خا�سة مع كلية  الطبية  الكليات  على تاآخي 
والتي  ق�سيدته  اجلارم  علي  الكبري  ال�ساعر  األقى  وقد  القاهرة 

مطلعها: بغداد يابلد الر�سيد ومنارة املجد التليد.
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من الذاكرة العراقية.. االحتالل البريطاني وانتشار ظاهرة السرقة في العراق 
خاص 

منها،  الُذعر  وي�سيبُه  يهابها  املرتفعات،  يخاف  َمْن  ثمَة 
ما  نف�سُه  فيجد  يكرب،  اأن  بعد  حتى  اخلوف،  هذا  فُيالزمُه 
، من الوقوف على حافة هاوية،  زال ي�سعر بالرعب والرهبةمِ
وجمرد النظر اإىل الأ�سفل يجعله ي�سعر بالدوار، اإنُه املر�س 

النف�سي)الفوبيا(.
التي  الوحيدة  لي�ست  ال�سعوب  اإن  اليوم،  عراق  نكت�سف يف 
تعاين هذا املر�س، جتاه امل�ستقبل، اأو ما يخ�س ما ح�سلت 
اإليه، فالكثريين ممن ت�سلقوا على  اأو تطمح الو�سول  عليه 
النظر  يهابون  ُعليا،  منا�سب  اإىل  فو�سلوا  ال�سعب،  اأكتاف 
ل  الآتي  امل�ستقبل  وهو  يعتقدونه(  ما  الأ�سفل)على  اإىل 
حمالة، يعانون فوبيا من نوع اآخر، هي اخلوف من ال�سقوط 
من مرتفعات املنا�سب، لأنهم ل �سئ بغري هذه املنا�سب، 
فقد �سنعتهم ومل ي�سنعوها، فجعلتهم يتحكمون مب�سائر 

ال�سعب وي�رشقون قوته!
اآخر،  بوجوٍد  اإقرتن  وجوٌد  هو  الذي  الظل،  ت�سبه  ال�سلطة 
ال�سخا�س  على  ال�سوء  فب�سقوط  له،  م�ستقلة  حقيقة  ل 
تافهًا وظله  الظالل، فقد نرى �سخ�سًا  وال�سواخ�س، تظهر 
كبري، اأو نرى �سخ�سًا كبرياً وظله حقري، فاإن هذا ُكلُه ب�سبب 

ال�سوء ال�ساقط عليهما...
الظل،  ي�سنع  من  هي  اليوم  باتت  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
�سن�سلط  هذا  مقالنا  يف  كثرية؛  و�سواخ�س  ل�سخ�سياٍت 
ولل�سلطةمِ  ال�سلطة،  لرجال  الظالل  �سناعة  على  ال�سوء 
ال�سعب  فوبيا  اأ�سبحت  التي  الوهمية  الظالل  تلك  نف�سها، 
ول  لها  قرار  ل  ترتنح  الدولة  فجعلت  معًا،  وامل�سوؤول 

اإ�ستقرار...
ما  على  يعتمدان  كالهما  القرار،  ناع  و�سُ الراأي  ناع  �سُ
فاإن  معروف  هو  معلومات)وكما  من  الإعالم  يقدمه 
دقيقة  ول  اإح�سائية،  جهات  لي�ست  الإعالمية،  الو�سائل 
احلكومة  لأن  ال�سليمة(،  ب�سورتها  املعلومة،  نقل  يف 
تفتقر ملراكز درا�سات واأبحاث متخ�س�سة، متتلك الأدوات 
واقعية  اإح�سائية  معلومات  وفق  للتحليل،  ال�سحيحة 
الراأي،  �سناعة  يف  الأول  الرائد  الإعالم  فاأ�سبح  ودقيقة، 

وبهذا يكون املوؤثر الأقوى يف �سناعة القرار...
ماآرب  لها  �سخ�سيات  الإعالمية،  املوؤ�س�سات  وراء  تقف 
�سخ�سية وموؤ�س�ساتية، اإ�ستطاعت اأن ت�سيب ال�سعب مبر�س 
وكاأن  مواجهتها،  اأو  ال�سلطة  تغيري  من  واخلوف  الإحباط 
�سهامها  اأ�سابت  كذلك  ال�سلب،  نحو  ي�سري  دائمًا  التغيري 
اإذا  امل�سوؤول، فغدا يخاف من ال�سلطة ويتهيب منها، حتى 
و�سلها اأحاط نف�سُه بكومةمِ م�ست�سارين، ل نفع فيهم �سوى 
اإ�ستنزاف املال العام، ول يهمهم جناح امل�سوؤول اأو ف�سله...

بقي �سئ...
وجدت  ال�سلطة  اأن  ويعلم   ، بنف�سهمِ ال�سعب  يثق  اأن  يجب 
خلدمته، وكذلك ليثق امل�سوؤول بقدارته، وليوؤدي ما اأوؤمتن 
عليه واإل فليتنحى، فال �سلطة للجبناء واملر�سى اخلانعني.

مبدعون من

الرصيف للسابلة.. وليس منتجعا للشباب

السيد وزير العمل.. عدد من المعاقين 
قطعت رواتبهم ويرجون حال

امانة بغداد..من يوقف هذه 
التجاوزات؟

المواطن والمسؤولقصص ألف ليلة وليلة..  كتبتها امرأة بغدادية 

 طارق حربصائب شوكت 

فوبيا السلطة 
وصناعتها 

حيدر حسين 

أقالم حرة


