
العواطف  زحمة  ظل  يف  نف�سها  تطرح  اأ�سبحت  نظرية 
بني  املتفككة  والعالقات  املنهار  واحلب  املتبددة 
اإنكاره  ميكن  ال  حقيقي  واقع  اأ�سبح  الذي  اجلن�سني 

واإخفاوؤه .
4000 حالة طالق �سجلت للعام املا�سي   فما يقارب 

يف حماكمنا العراقية ...
امراأة بال   30 ن�ساء متزوجات   باملقابل بني كل ع�رش 
الذي  الرتمل  اأو  الزواج  عن  العزوف  حالة  ب�سبب  رجل 
و�سل اإىل اأكرث من اأربعة ماليني اأرملة واآالف املطلقات 

..
وما يقارب %70 من املتزوجني يعي�سون حالة تعا�سة 
اإقامة  اإىل  ومييلون   , اأخرى  من  بالزواج  ورغبة  وندم 
عن  والتنفي�س  للرتويح  اأخريات  من  متعددة  عالقات 

اأنف�سهم  ..
و%100 من م�سكالت املراأة �سببها الرجل  ..

خا�س  ب�سكل  والعراقية  عام  ب�سكل  ال�رشقية  املراأة 
اأكرث من تعاطفها مع نف�سها ومع  الرجل  متعاطفة مع 
بنات جن�سها .. ويرجع ذلك الواقع الذي تعي�سه فهي اأم 
تخاف  فهي   .. والظالم  اخلوف  الأفراد جمتمعات  وابنة 
من الوحدة والفراغ يف مواجهة م�سكالت احلياة ب�سكل 
التي و�سعت  احلمراء  منطقي, كما تخاف من اخلطوط 
على اأ�سمها قبل الوالدة, فهي تنتظر اإىل نف�سها على اإنها 
.. احدى زميالتي بالعمل  التفكري  .. اجل�سد ي�سبق  عورة 

تخ�سى اأن ت�ستقل تاك�سي مبفردها مثال ..
الرجل  على  التناف�سي  ال�رشاع  دائمة  املراأة   جند  لذلك 
التخطيط  اأو  املكري  التخطيط  اأو  اجلاذبية  با�ستخدام 
نف�سها  باإحاطة  املراأة  تقوم  اذ   . بالت�سحية  العاطفي  
بالوهم  لها  املناف�سات  املتنازعات  الن�ساء  من  بجي�س 
اأو بالواقع .. مقابل احل�سول على امللك الذي تريده يف 
بيتها ,  بل وحتى يف دائرة عملها ا�سبحت املراأة تتنازع 

على ال�سلطة واملال يف العمل �ساأنها �ساأن الرجل.
ما  نوعا  املراأة  حرر  قد  احلديث   العراقي  القانون    
و�سمن لها حقوقها  . لكنها اأبقيت على مت�سك املجتمع 
بقيد العادات والتقاليد املجحفة , الأن تفكريها حمدود 
اإنتاج  �ساهم يف  قد  والكبت  بالعنف واحلرمان  وم�سبع 
واقعية  عملية  اأوربا  يف  احلياة  بعك�س   . كئيبة  حياة 
من منطلق دعه يعمل دعه مير , بينما نحن نعي�س يف 
اخليال الزلنا نبحث عن �سبب مقنع ملاذا مل يتزوج قي�س 
ليلى, وهل �سيتزوجان م�ستقبال ؟  فعيون النا�س تراقب 
األ�سنة  لتلوث  عر�سة  ف�سمعتها   . الرجل  ال  دوما  املراأة 

ال�سوء لتحطم م�ستقبلها االأقاويل .. 
الرجل  اإىل  .... واملراأة  للحرية   الرجل  املراأة هي طريق 

قيد
اأما ال10 % من م�سكالت املجتمع ف�سببها الرجل ..

 من خالل طريقة تعامله مع املراأة وكيفية تعاطيه مع 
االأحداث مبا�رشة  ..

ت�سببت  قد  نعي�سها  التي  الهمجية  احلروب  نن�سى  ال 
وتناف�س  فو�سى    . الكثري  لدى  اخللقي  الوازع  ب�سعف 
نظاما  ذلك  يفر�س  وما   , وال�سلطة  اجلاه  على  م�ستمر 
االأحزاب  اأو �سوت  الع�سرية  اجتماعيا قائم على �سوت 

ال�سارخة بوجه �سلطة القانون  تهديد ,قتل ا�ستخفاف , 
ويتم ذلك بايعازات من دعاة الدين الذين قاموا بربجمة 
واحلالل  الظاهري  واحلرام  التكفري  نظام  على  الدين 
القدمية  والتقاليد  وال�سعائر  العقائد  وعلى   .. الباطني 
اجلزء  وحملت  املراأة  كاهل  اأثقلت  التي  وامل�ستحدثة 
الكبري منها  .. ومن ال�رشوري جدا اأن نرفع من امل�ستوى 

الثقايف للمراأة عن طريق زيادة ثقتها بنف�سها واأن تتعلم 
 .. العظيم  االإن�ساين  ووجودها  م�ساعرها  حترتم  كيف 
جديدة  واأ�ساليب  مناهج  واإعطاءها  اأ�رشها  قيد  بفك 
اأو  االأفالم  جميع  ح�رش  �رشورة  مع  ذلك.  على  ت�ساعد 
املحا�رشات ذات االأ�سوات الن�ساز التي تخطب وت�سور 

لها اإنها احلمل الثقيل والهم الكبري يف هذا املجتمع.

الالجئون  اإليها  يتجه  “ التي  ” الِقبلة  تكون  قد 
اإىل  الهروب  هي   .. �سواء  حد  على  واملهاجرون 
اخلال�س  وترية  على  العزف  وياأتي   , املجهول 
ع�سابات  قبل  من  الرثاء  وحلم  احلياة  ع�رش  من 
النفق  من  اخلروج  اأو  ال�رشعية  غري  الهجرة 
يف  العي�س  و�سعة  باالأمان  ال�سعور  اإىل  ال�سيق 
نظر الالجئني, وفى االآونة االأخرية تفاقمت اأزمة 
م�ستويات  اإىل  وو�سلت  والالجئني,  املهاجرين 
وبلغ  الثانية,  العاملية  احلرب  منذ  م�سبوقة  غري 
�سخ�س  مليون  �ستني  نحو  ق�رشا  النازحني  عدد 
الرب  للماآ�سي يف  العامل, وتعر�س كثري منهم  يف 
خال�سا  يرونه  ما  اإىل  طريقهم  يف  وهم  والبحر 

ومالذا اآمنا. وهنا نقول,
التي  ال�ساخنة  املناطق  من  النازحون  يعاين 
قوات  بني  املواجهات  ت�سهد  زالت  وما  �سهدت 
ي�ستقبلون  داع�س,  واإرهابيي  العراقي  اجلي�س 
ف�سل ال�ستاء وهم يف العراء , ويواجهون االأمطار 
التي  )الكرفانات(  غياب  و�سط  القار�س  والربد 
تكون �ساحلة  اأن  العراقية  احلكومة  بها  توعدت 

ل�سكن النازحني .
�سقوط  ا�ستثنائيا منذ  اأمنيا  العراق و�سعا  ي�سهد 
عدد من املدن باأيدي عنا�رش داع�س االإرهابية, 
والتي اأدت ممار�ساتها االإجرامية بحق املواطنني 

االأبرياء اإىل نزوح املاليني اإىل مناطق اأكرث اأمنًا 
 ...

يف  ي�سكنون  الذين  النازحني  معظم  ويعاين 
بنق�س  تتمثل  �سعبة,  اإن�سانية  اأو�ساعا  العراء 
التدفئة,  اأجهزة  وغياب  والدواء  واملاء  الغذاء 
النازحني  مبلف  احلكومي  االهتمام  غياب  و�سط 
الفارين من املناطق ال�ساخنة التي ي�سيطر عليها 
الإنهاء  جذرية  حلول  وجود  انعدام  مع  داع�س, 
م�ساكلهم, اأو توفري اأماكن �سكن تاأويهم وحتميهم 
يف  معاناتهم  وتنهي  القار�س,  ال�ستاء  برد  من 
النازحني  م�سكلة  لكن   , ال�سغرية  املخيمات 
الكربى هو ا�ستقبال مو�سم ال�ستاء الذي بداأ يطرق 
االأبواب, والعوائل النازحة بال ماأوى ودون حل .

واخطر  اأهم  يعد  الذي  العراقيني  النازحني  ملف 
اجلديدة,  العراقية  احلكومة  تواجه  التي  امللفات 
النازحون  احلكومة,  قبل  من  مهماًل  زال  ما 
من  وحمايتهم  بنجدتهم  احلكومة  ينا�سدون 
االإقليم  يف  مبكرة  طالئعه  بداأت  الذي   , ال�ستاء 
و�رشورة اإيجاد مكان �سكن غري املخيمات التي 
يبدو  ما  وعلى  والربد,  االأمطار  اأمام  ت�سمد  ال 
فاإن م�سكلة النازحني يف تلك املخيمات �ستبقى 
جتد  اأن  دون   , ال�ستاء  ف�سل  حلول  مع  تتزايد 
بوعودها  تفي  وان  لهم  حل  االحتادية  احلكومة 

التي مل تنفذ اأي منها .
النازحون  �سيق�سي  كيف  الت�ساوؤل  ويبقى 

توعدت  التي  الكرفانات  غياب  و�سط  �ستاءهم 
تكون  واأن  لهم  جتهزها  اأن  العراقية  احلكومة 
العراء؟!  املخيمات يف  من  بدال  ل�سكنهم  �ساحلة 
لها,  ال حدود  و�سيا�سية  اأخالقية  فو�سى  حقيقة 
املدن  وي�سوم  واأن�ساره  داع�س  يتمدد  وقت  يف 
ومل  واحلرمان,  والتجويع  والذبح  العذاب  �سوء 
يلتفت احد ملعاناة االأ�رشى يف املدن التي ي�سيطر 
واملهجرين  النازحني  معاناة  او  داع�س,  عليها 
واملعتقلني االأبرياء وقطع الرواتب ملدن باأكملها 
كل  ال�سلطة,  مفا�سل  كل  على  ي�سيطر  وف�ساد 
املنا�سب  على  وتتقاتل  تت�سارع  والكتل  هذا 
الفو�سى  البالد,  ثروات  و�رشقة  ونهب  واملغامن 

تعم العراق, وال �سوء يف نهاية النفق.
ونقية  �سادقة  قلوب  اإىل  اليوم  اأحوجنا  وما 
لها  يتعر�س  التي  املاأ�ساة  يراعي  حي  و�سمري 
م�ستويات  اأدنى  ميلك  فمن   , النازحني  اإخوتنا 
اإىل  التوجه  على  بجد  يعمل  اأن  عليه  االإن�سانية 
اخلطاب  وهذا   , العراء  �سكنت  التي  العوائل  تلك 
يتكلم  ومن  وزعمائها  العربية  الدول  ي�سمل 
اأو تلك , فمفهوم الطائفة والدفاع  بهذه الطائفة 
عنها يتج�سد بالعمل ال بالهتافات الفارغة فهذه 
�ساحة العراق و�ساحة النازحني قد احرقها لهيب 
وقطع  التكفري  اأ�سلوب  اأنتهج  ممن  الغادرين 
ومار�س  الطائفي  الوالء  انتهج  من  اأو  الروؤو�س 

اجلرمية وهو ال ميثل طائفة معينة .

يل  وقالوا  بغداد.  اىل  وذهبت  الدم  ب�رشطان  م�ساب  ولدي 
اخذت  املري�س  لولدك  راتب  تخ�سي�س  ليتم  تقريرا  منا  خذ 
قاموا  الطبية  اللجنة  اىل  وذهبت  املخت�سة  اىل  التقرير 
مبناداتي مع ولدي وقالوا يل باأنني غري م�سلول علما انني 
الوزير  باأمر  هذا  وان   , ذكرت  كما  البني  العالج  عن  ابحث 
,هكذا يكون العدل يا�سيادة الوزير وقلت احلمد هلل علما انني  
وانني  املقد�سة  كربالء  يف  العاطلني  على  ذلك  قبل  قدمت 
ولولدي  يل  منزال  ح�سينية  اتخذت  اذ  لذلك  �سكنا  امتلك  ال 
واهلل على ما اقول �سهيد انا �ساحب تك�سي من منطقة حي 
الع�سكري ولدي م�ساب ب�رشطان الدم ويحتاج اىل م�ساريف 
الفقراء  ياوزير  ,العدل  بغداد  اىل   باإح�ساره  اأقوم  �سهر  كل 

وهذا ا�سمي علي وحيد حممد عزيز.

ال�سكك والعكر ال�رشقي والعكر الغربي  اأهايل املناطق   نحن 
وامل�سب ال�رشقي نتقدم اإىل امل�سوؤولني املعنيني باملحافظة 
بحل م�سكلة ال�سارع الذي يبلغ طوله 60 م حيث متت مراجعة 
اأن امل�سكلة مل حتل وهذا  اإال   كل امل�سوؤولني ولهم علم بذلك 
ال�سارع هو مدخل تلك املناطق وال يوجد اأي مدخل لهم واىل 
ال�ساعة و ال�سارع يف حالة يرثى لها نتيجة بزل املاء  هذه 
لهم حيث حدثت  اأي جمرى  يوجد  االأهايل حيث ال  قبل  من 
يقومون  الذين  واالأهايل  املناطق  تلك  بني  امل�ساكل  بع�س 
ال�سكوى  اأخذ  م�سوؤول  كل  من  عليه....راجني  املاء  ببزل 
مماثلة  اأ�سبحت  التي  امل�سكلة  تلك  وحل  االعتبار  بعني 
االأهايل من قبل  تلبية طلب  فل�سطني من حيث عدم  لق�سية 

امل�سوؤولني.

اىل.. �سحيفة اجلورنال الغراء
نهديكم اأطيب حتياتنا.. 

 )1/12/2016( يف   )  235( بعددها  �سحيفتكم  ن�رشت 
نود   ) مرحمة  ..طلب  العمل  وزير  ال�سيد   ( بعنوان  مو�سوعا 

اأن نبني التايل :-
املواطن  طلب  باإحالة  الوزير  ال�سيد  موافقة  ا�ستح�سال  مت 
)جا�سم عبا�س غايل( اىل دائرة هيئة احلماية االجتماعية / 

فريق وطني يحميني لزيارته واإجراء الالزم.
�ساكرين تعاونكم معنا .. مع التقدير

للدرا�سة  الفر�سة  لهم  �سنحت  الذين  من  اأقرانه  من  الوحيد  كان 
والتدريب خارج العراق ومل يفعل, وقد يكون �سبب ذلك انه نال 
فر�سًا ثمينة للتدريب ومالزمة العديد من ا�ساتذة الكلية الطبية 
ا�ستقدامهم  مت  والذين  امل�سهورين  اجلراحة  فحول  من  االأجانب 
خالد  ن�ساط  يف  َوجدوا  الذين  و  املتحدة  اململكة  من  للتدري�س 
اأف�سل مما �سيح�سل عليه  ناجي وت�سبُّثهه بالعمل معهم فر�سة 
امل�ست�سفى  كان  حيث  العراق  خ��ارج  تدريب  او  زمالة  اية  من 
امللكي) املجيدية ( التعليمي لكلية الطب ي�ستقطب اأعداداً هائلة 
للعمل  د�سمة  م��ادة  اك��رب  ت�سٍكل  التي  اجلراحية  احل��االت  من 
التخرج  حديث  طبيب  اي  بها  يحظى  ِقَلّما  واخل��ربة  والتدريب 
املاج�ستري  درجة  الراحل  نال  وجيزة  وبفرتة   , الزمان  ذلك  يف 
الطب  كلية  م�ساعداً يف  ا�ستاذاً  واأ�سبح  اجلراحة عام1947  يف 
من  وهو  عاما,  ال25  العمر  من  بعد  يبلغ  وهومل   1948 عام 
خالد  ري  �سِّ وهكذا   .1923 عام  القرية  راأ���س   - بغداد  مواليد 
ناجي من مت�سكه بالبقاء يف العراق وعزوفه عن ال�سفر للدرا�سة 
خارج العراق فعال عًده مًتيزاً عن غريه و زاده اإلت�ساقًا ومت�سكًا 
واالأعتزاز  الفخر  من  طابعًا  �سخ�سيته  على  واأظفى  بالعراق 
,وكان  تلميذها  باأنه  يفخر  ظًل  التي  العراقية  الطبية  باملدر�سة 
اىل  يفدون  الذين  واملحا�رشين  الطبية  الوفود  ا�ستقبال  يح�سن 
العراق من اخلارج للتدري�س والتطبيب ويجيد ا�سلوب مناق�ستهم 
ال�رشيرية  والوقعات  النادرة  احلاالت  لهم  ويعر�س  وافحامهم 
فخراً  ذلك  ويعترب  وفخر  بكربياء  لها  معاجلته  وطرق  احلرجة 

لوطنه. 
غري  لفرتٍة  وتفرغ  العراقي  الطبي  باملوروث  ناجي  خالد  اأهتم 
ل فرتة  �سكَّ والذي  الوظيفي املفرو�س عليه  ق�سرية بعد تقاعده 
الطب  اأتون  يف  والبحث  القراءة  يف  للغو�س  ا�ستغلها  له  اإحباط 
العراقي والعربي القدمي ون�رش واألقى اأروع البحوث واملحا�رشات 
ون�سط يف   , العربية  والن�رشيات  والعلمية  الطبية  املوؤمترات  يف 
جمعية تاريخ الطب وبيت احلكمة ن�ساطًا مكثفًا ملئ الفراغ الذي 
ما اعتاد عليه خالل هذه الفرتة و هكذا مرًة اأخرى يًوظف خالد 
ناجي فرتة تقاعده لتكون مرحلة اإ�سافاٍت واإبداعاٍت متًميزة من 
اإجنازاته .وهو ع�سو يف اإحتاد املوؤرخني العرب وتدري�سي لطلبة 
تطوير  يف  واأ�سهم  التاريخي  الرتاث  معهد  يف  العليا  الدرا�سات 
عام  امل�رشفة  اللجنة  برئا�سة  كلف  حني  العراقية  الطب  كليات 

1997 ل�سنوات عديدة
نال الراحل درجة االأ�ستاذية عام 1966وابتكر العديد من الطرق 
العالجية للحروق واالأكيا�س املائية و�رشطان الثدي وزرع الغدة 
الدرقية الل�سانية بالبطن وزار العديد من املراكز الطبية وحا�رش 
�سديد  الفخريه,وهو  وال�سهادات  اجلوائز  من  العديد  ونال  فيها 
يعمل  ومل  وم��ات  عا�س  خربته  وعراقية  علمه  باأ�سالة  الفخر 
كجراح او طبيب ومل يندرج كطالب او متعلم يف اأي م�ست�سفى او 
موؤ�س�سة تعليمية خارج العراق ومات وهو فخور بذلك ويعتربها 

دليل اأ�سالٍة واإبداٍع وثيق االأرتباط باجلذر والرتبة
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90% من مشكالت المجتمعات الشرقية البدائية سببها المرأة
متابعة 

من  االول  كانون  من  ال�15  �سباح  بريوت  و�سط  يهز  انفجار 
اجلال�س  الرجل  �سمع  �سهيدا,   61 �سحيته  راح   ,  1981 عام 
يف مكتبه ب�سارع احلمراء �سوت االنفجار, خفق قلبه, فنطق 

"يا�ساتر يارب" بعدها بلحظات جاء من ينعى اخلرب..
ن�سفت ال�سفارة العراقية .. قال بتلقائية .. بلقي�س راحت..

ذاك الرجل هو ال�ساعر الكبري نزار قباين وتلك ال�سهيدة املنا�سلة 
ولدت  الراوي.  ابراهيم  بلقي�س  ال�سيدة  زوجته,  كانت  البطلة 
اح�سان  بني  بغداد  يف   1939 عام  الراوي  ابراهيم  بلقي�س 
االعظمية وحتديدا على  دجلة و�سكنت مع عائلتها يف مدينة 
بغداد  كجمال  جدا  جميلة  بلقي�س  كانت  دجلة,  نهر  كورني�س 
الع�رشين,  القرن  �ستينيات  بغداد يف  اىل  زيارته  حينها, ويف 
القاعات  احدى  يف  لها  م�ساهدته  عند  قباين  نزار  بها  اعجب 
التي كان يلقي فيها ال�سعر فتقدم خلطبتها فلم يوافق والدها, 
وغادر قباين العراق حمزونا و�سلت بلقي�س تراود افكاره حتى 
عاد يف مهرجان املربد ال�سعري وكتب ق�سيدة اقتطف منها : 
مرحبًا يا عراق, جئت اأغنيك وبع��ٌس من الغن�اء بك�اء مرحبًا, 
مرحبًا.. اأتعرف وجهًا حف�رته االأي�ام واالأن�واء؟ اأكل احلب من 
اأحبابنا على  الن�س�اء كيف  تقا�سمت�ها  والبقايا  قلبي  ح�سا�سة 
اأمرية  والن�دماء؟ كان عندي ه�نا  الب�س�اط  النهر وكيف  �سفة 
اأين وجٌه يف االأعظمية حلٌو  اأمريتي احل�س�ناء  حٍب ثم �ساعت 
لو راأته تغار منه ال�س�ماء؟ اإنني ال�سندباد.. مزقه البحر و ع�ينا 
العراقيون معه  ح�بيبتي امل�يناء بعد �سماع ق�سيدته تعاطف 
ومنهم الرئي�س الراحل احمد ح�سن البكر فتو�سط لنزار, وار�سل 
ووكيل  الكمايل  �سفيق  ال�سباب  وزير  لنزار,  بلقي�س  خلطبة 
وزير اخلارجية �ساذل طاقه فكالهما �ساعران, فوافق والدها 
1981 حيث  وا�ستمر حتى   1969 عام  الزواج  ذلك ومت  بعد 
ببريوت,  العراقية  ال�سفارة  انفجار  يف  بلقي�س  ا�ست�سهدت 
تاركة  لل�سفارة  الثقافية  امللحقية  يف  تعمل  كانت  عندما 
االأم,  حلنان  احلاجة  باأ�سد  وزينب  وعمر  جراحه  ي�سدو  نزارا 
بها  يرثي  طويلة  بق�سيدة  كلماته  ر�سا�س  نزار  اطلق  وفيها 
زوجته ال�سهيدة, �ساأذكر مقتطفا منها ولكن قبلها �ساأذكر اوجه 
ما  وقاتلنا..  بلقي�س  قاتل  وبني  وبغداد  بلقي�س  بني  الت�سابه 
ا�سبه بلقي�س ببغداد فلهما اجلمال ذاته وال�سموخ عينه, وذاك 
البهاء والزهو والعزة والكرامة والنهاية املاأ�ساوية املت�سبعة 
لكل  بغداد,  وا�سالء  بلقي�س  ا�سالء  �سيعت  التي  باالنفجارات 
ال�سدر,  مدينة  الكرادة,  يف  االنفجارات  �سبب  عن  يبحث  من 
واحد  والفكر  واحد  ال�سبب  العراق  وكل  املو�سل,  �سامراء, 
ا�ساع  الذي  ذاك  واحد,  وقاتلنا  بلقي�س  وقاتل  واحد  والهدف 
الذين  واولئك  الفقراء,  قوت  �رشق  الذي  وذاك  العراق,  ثلث 
ي�سترتون بالدين ويدعون بحزب ظاهره عباءة دينيه وباطنه 
حزام مفخخ. كتبت هذه املقالد تخليدا للذكرى ال� 35 لرحيل 
الراوي"  ابراهيم  "بلقي�س  ال�سهيدة  العربية  العراقية  املنا�سلة 
رحمها اهلل وا�سكنها ف�سيح جناته ورحم اهلل رئي�س جمهورية 

ال�سعر نزار قباين والرحمة واملجد واخللود ل�سهداءنا االبرار.
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