
ت�رصيحات  خالل  من  االيام  هذه  ن�سمع  ما  كثرياً 
التلفاز  �سا�سات  على  واالقت�ساديني  ال�سيا�سيني 
الدولة  ميزانية  ان  التوا�سل  ومواقع  والف�سائيات 
واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  احتياجات  ل�سد  التكفي 
وكذلك  الطموح  يلبي  ال  اال�ستثمارية  املوازنة  وباب 
وجود عجز كبري يف املوازنة العامة لعام 2017 كحال 
من  االقرتا�ض  من  الرغم  على  �سبقتها  التي  املوازنات 
وعلى  العاملية  الدول  من  املقدمة  واملنح  الدويل  البنك 
الرغم من انهم طلبوا هذا املبلغ الكبري قامت الدولة وبعد 
منحهم  على  املوافقة  متت  وح�سابها  املطالب  مراجعة 
ن�سف هذا املبلغ على الرغم من ان مبلغ الن�سف والذي 
قيا�سا  جدا  كبري  دينار  مليار   )300( بـ  تقريبا  يقدر 
باالعمال االعتيادية والروتينية بالن�سبة لعمل مفو�سية 

االنتخابات.  
منطقية  ح�سابات  الإجراء  الف�سول  ا�سابنا  هنا  من 
االنتخابات  مفو�سية  طلبت  والقلم(  الورقة  )با�ستخدام 
جمال�ض  انتخابات  لتهيئة  دينار  مليار   )619( مبلغ 
مليون   )550( من  باأكرث  يقدر  املبلغ  هذا  املحافظات 
جدا  كبري  املبلغ  وهذا  دوالر  مليار  ن�سف  اي  دوالر 
يكفي  الرهيب  املبلغ  هذا  العاملية  االنفاق  بقيا�سات 
اي  �سف   )٣٠( ذات  مدر�سة   )1200( من  اكرث  لبناء 
مبعدل )٨٠( مدر�سة يف كل حمافظة ويتم انهاء ملف قلة 
املدار�ض ويكفي لبناء اكرث من )٦٠( م�ست�سفى متو�سطة 
م�ست�سفيات   )٤( مبعدل  اي  �رصير   )١٠٠( �سعة  ذات 
متو�سطة يف كل حمافظة او بناء )15( م�ست�سفى كربى 
كربى  م�ست�سفى  حمافظة  كل  يف  �رصير    )400( ذات 
وننهي ملف قلة امل�ست�سفيات والنق�ض يف جانب املجال 

ال�سحي
وميكن اال�ستفادة من اموال هذه املنحة لتبليط واك�ساء 
كل  يف  اي  الطول  متو�سط  �سارع   )١٠٠٠( من  اكرث 
تبليط  او  اك�ساوؤه  يتم  �سارع   )٧٠( من  اكرث  حمافظة 
العا�سمة  جعل  و  مبلطة  غري  منطقة   )٥٠٠( من  اكرث 
ال�سوارع  وروؤية  ورونق  جمال  ذات  واملحافظات 
ان تبني اكرث  باأحلى �سورة وكذالك ميكن لهذه املنحة 
وااليتام  للفقراء  �سقة  او  �سكنية  وحدة   )٦٠٠٠( من 
و�سهداء اجلي�ض واحل�سد ال�سعبي واملحتاجني اي يف كل 
حمافظة اكرث من )٤٠٠( دار او�سقة بحيث �سيكون هناك 
وااليتام  وال�سهداء  للفقراء  متكاملة  جديدة  حملة  ان�ساء 
واالرامل يف كل حمافظة وهذه االموال تكفي ال�ست�سالح 
واحياء وزراعة اكرث من )٤٠٠( الف دومن من االرا�سي 
املنتج  ودعم  الزراعة  على  واالعتماد  وزراعتها  البور 
الزراعي الوطني والكتفاء الذاتي من املنتجات الزراعية 
وايقاف اال�سترياد ما يوفر العملة ال�سعبة للدولة وكذالك 

ايربا�ض  ل�رصاء )١٠( طائرات  املنحة تكفي  اموال هذه 
او بوينغ الإ�سافتها اىل اأ�سطول اخلطوط اجلوية العراقية

يف  ريا�سية  ومالعب  ريا�سيًا  جممعًا   )١٥( بناء  او 
كل  يف  ريا�سي  جممع  مبعدل  املحافظات  جميع 
االموال  توفري  اىل  توؤدي  امل�ساريع  هذه  وكل  حمافظة 
االأيدي  وت�سغيل  االموال  من  الدولة  دخل  زيادة  وكذلك 

العاملة والق�ساء على البطالة ودعم املنتج الوطني.
كل هذه امل�ساريع املهمة ممكن اجراوؤها مببلغ ال�سلفة او 
املنحة التي تقدر بن�سف مليار دوالر لتهيئة انتخابات 
جمال�ض املحافظات اما موازنة الدولة التي تقدر باأكرث 
من )٧٠( مليار دوالر فهم يعلنون انها تعاين عجزاً ماليًا 

والقلم( حيث  )بالورقة  اخرى  بح�سابات  و�سنقوم  كبرياً 
الدولة اكرث من )٦( ماليني موظف وع�سكري  يوجد يف 

و�رصطي.
 )٣٥( الـ  تتجاوز  ال  جمتمعة  هوؤالء  ورواتب  اموال 
ان  عرفنا  اذا  �سهرية  كرواتب  ال�سنة  خالل  دوالر  مليار 
الفوائد املالية لهذه االموال عند و�سعها يف امل�سارف 
ان  دوالر ممكن  مليار   )٣٥( الدولة  موازنة  ويتبقى من 
ببناء م�ساريع �سناعية عمالقة واالعتماد  الدولة  تقوم 
�سيجعلنا  ما  اال�سترياد  وايقاف  املحلي  املنتج  على 
اما  للكماليات  موازنتنا  ن�رصف  وال  عظمى  دولة 
الدولة من هنا  ال�سبب بوجود عجز ونق�ض يف  موازنة 

واكرث  نائب  اكرث من )٣٢٨(  اال�سباب وهي وجود  تبداأ 
لرئي�ض  نواب  و)٣(  حمافظة  جمل�ض  ع�سو   )٦٠٠( من 
اجلمهورية و )٣( لرئي�ض الوزراء وكذلك ملجل�ض الق�ساء 
ت�سليح  و  باالآالف  تقدر  التي  حماياتهم  مع  االأعلى 
و�سيانة وووقود ارتال اآالف ال�سيارات امل�سفحة وذات 
الثالث  الرئا�سات  موظفو  هنالك  وكذلك  الرباعي  الدفع 
موازنة  اإن  فبالتاأكيد  هوؤالء  رواتب  بح�ساب  قمنا  واذا 
العامل امريكا ال تكفي و ال تغطي رواتب  اكرب دولة يف 
يا  العام  للمال  هدراً  كفى  املقد�سة،  املجموعة  هوؤالء 
حكومة وكفى ا�ستغالاًل و�رصقة يامفو�سية االنتخابات 

فاإن ذالك كله حرام و�سحت، واهلل هو الرقيب.

عدة  االدوية  ا�سعار  ارتفاع  ظاهرة  خلف  تقف 
وا�سحاب  املذاخر  ا�سحاب  ج�سع  منها  ا�سباب 
ال�سيدليات ناهيك عن ع�سوائية اال�سترياد التجاري 
ال�سيديل  للطبيب  ان�ساين  واقع  قبل  من  غيب  الذي 

امل�ستورد لهذه االدوية.
وعليه �ساعد يف ارتفاع ا�سعار االدوية على الرغم 
قبل  من  الرقابة  غياب  منا�سئها  ا�سلية  عدم  من 
الرئي�سي  امل�سدر  انها  وال�سيما  ال�سحة  وزارة 
الذي يحدد اال�سعار بالتن�سيق مع نقابة ال�سيادلة 
وراء  واملذاخر  العلمية  املكاتب  ان  هل  العراقيني. 
وغياب  جيدة  غري  منا�سىء  من  االدوية  ا�سترياد 
ال�سيطرة النوعية هي التي �ساعدت على ذلك، ا�سئلة 
النها  بجدية  لنبحث  عندها  نقف  ان  البد  حمرية 
قد  انها  من  ف�سال  اقت�ساديا  الفرد  دخل  ت�ستنزف 
توؤثر يف �سحته وحتول االدوية اىل �سموم قاتلة اما 
النها "اك�ض باير" منتهية ال�سالحية او لي�ست ذات 
االعظم  امل�سكلة  جدوى ل�سحة املري�ض وهذه هي 
املواطنني  على  ال�سوء  �سن�سلط  اال�سئلة  هذه  ومن 

وابداء وجهات النظر مبو�سوع النقا�ض.
وزارة  على  "نعتب  قالت  مواطنة  كرار  ام  جنات 
ال�سحة وال�سيما هناك قانون لديها ل�سبط اال�سعار 

يف املذاخر وال�سيدليات وحتديد ن�سب االرباح"
ان  "املالحظ  قال  مري�ض  مواطن  الالمي  عبا�ض 
هذه ال�سيدليات ال تعمل وفق ت�سعرية حمددة بدليل 
هنالك تفاوت يف اال�سعار لدواء معني من �سيدلية 

اىل اخرى علما ان الدواء هو من املن�ساأ نف�سه.
اأما ندى الربيعي مراجعة الحدى ال�سيدليات فقالت 
عند  يكون  ان  يجب  ال�سيدالين  هو  املعني  "نعم 
اال�سعار  ا�ستقرار  على  للحفاظ  امل�سوؤولية  م�ستوى 
الن مهنته ان�سانية ولي�ست جتارية باملقام االول". 
مراجعة  مري�سة  الزيدي  احمد  ام  تقول  حني  يف 
الحدى عيادات االطباء "اعتقد ان هناك جملة امور 
توؤثر يف ارتفاع ا�سعار االدوية وهي م�سالة العر�ض 
ي�ساعد  الذي  وهو  قليل  املعرو�ض  لكون  والطلب 
للطبيب  ال�سمري  ا�ستنها�ض  ونطلب  ارتفاعها  يف 
وال�سيديل النهم يحفظون ارواح املواطنني ويجب 

ابعاد اجل�سع عن اجندتهم".
وتقرتح اقبال االو�سي مدّر�سة تربوية "فتح �سيدلية 
ال�سحة  وزارة  فيها  ت�سرتك  املدينة  داخل  مركزية 
وبا�رصاف املدير العام ل�سحة املحافظة وجتهيزها 
باالأدوية لتكون عاماًل م�ساعداً يف ا�ستقرار اال�سعار 
باال�سافة اىل ت�سيري جلان رقابية متخ�س�سة من 
االدوية  والإتالف  اال�سعار  لتحديد  ال�سحة  وزارة 

غري املجدية".
احلل  اأن  مواطنة  الوا�سطي  هديل  ترى  بينما 

للق�ساء على هذه الظاهرة "يكمن باأن تاأخذ 
وال  دورها  االدوية  وت�سعرية  ت�سجيل  جلنة 
بل  فقط  الوزارة  على  اللجنة  هذه  تقت�رص 

املحافظة  �سحة  مديرية  من  جلنة  ا�ستحداث 
واللجنة ال�سحية يف جمل�ض املحافظة". 

"ا�سبحت  قالت  مهند�سة  الكعبي  ان�سجام 

وابتعدت  التجارية  املحال  مثل  ال�سيدليات 
من  الكثري  جمعت  انها  بدليل  مهنتها  �سلب  عن 
امل�ستح�رصات التجارية هدفها الربح وابتعدت عن 

مهنة ال�سيدلة".
املدين  املجتمع  يف  النا�سط  الدريعي  مازن  ويقول 
ال�سيادلة  نقابة  على  اعتب  اأن  يل  "ا�سمح  معاتبًا 
لكونها مل تاأخذ دورها يف مالها وماعليها ومنها 
ظاهرة ارتفاع ا�سعار االدوية وع�سوائية منا�سئها".
ال�سحي  اجلانب  النا�سطة يف  اجلاف  ورود  وتبدي 
ا�ستغرابها من االأمر "عجيب وغريب ان نرى ازدياد 
تفّند  وبالتايل  املرتفعة  واال�سعار  ال�سيدليات 
من  اكرث  املعرو�ض  ان  من  االقت�سادية  القاعدة 

املطلوب فلماذا هذه اال�سعار املرتفعة".
فرا�ض الوا�سح �سحفي قال "احييكم على اختياركم 
لهذا املو�سوع النه مف�سل مهم يف حياة املواطنني 
دخلهم  الذين  املتقاعدين  �رصيحة  وال�سيما 

اليتنا�سب مع ا�سعار هذه االدوية".
ال�ساأن  يف  باحث  ال�ساعدي  �سفاء  يرى  حني  يف 
باالدوية  تعريفية  ت�سعرية  "و�سع  اأن  االقت�سادي 
اال�سعار  حتديد  جلنة  مبوافقة  ال�سيدلية  داخل 
�ساحب  ت�سع  التي  االمثل  ال�سبيل  هي  وت�سجيلها 

ال�سيدلية امام الواقع".
"ان  فيقول  �سيديل  طبيب  الزبيدي  ر�سول  ابو  اأما 
ببدل  و  حديثا  افتتحت  قد  ال�سيدليات  من  العديد 
ا�سعار  ارتفاع  على  �ساعد  ما  وهو  عاٍل  ايجار 

االدوية".
اىل  التنفيذية  ال�سلطات  ممر�سة  ايات  اأم  وتدعو 
وما  االر�سفة  على  تباع  التي  االدوية  "متابعة 
يباع عليها من ادوية" م�سرية اىل "اأن االأدهى من 
كل ذلك هو اأن البائع يعّرفك بانواعها، وال ادري اي 

�سهادة عمل ح�سل عليها".
املزمنة  باالمرا�ض  مري�ض  داليا  ابو  يدعو  بينما 
تثبت  دوائية  بطاقة  مبوجب  االدوية  توزيع   " اىل 
االحتياج لها من قبل الطبيب االخت�سا�سي وتوزع 

ح�سة للمواطنني".
دفرتاً  واحمل  متقاعد  "انا  اميان  ابو  ويقول 
لالمرا�ض املزمنة والعالج غري متوافر ويف بع�ض 
من  �رصائه  على  واأُجرب  ناق�سًا  يكون  االحيان 

ال�سيدليات بال�سعر التجاري".
قال  فقد  اجرة  �سيارة  �سائق  املياح  جواد  ابو  اأما 
االدوية  تباع  ان  من  م�ستقبال  نتخوف  "نحن 
كما  ال�سيدلة  مبهنة  �سلة  لهم  لي�ض  من  قبل  من 
ال�سورة  تكون  وقد  اال�سواق  بع�ض  يف  نالحظها 

�سوداء نوعا ما".

ارتفاع  يف  ال�سبب  اأن  �رصطي  كاظم  جواد  ويرى 
اأ�سعار االأدوية يرجع اىل "عدم وجود الرقابة وعدم 
تفعيل دور املراقبني يف وزارة ال�سحة مل�ساءلة كل 

من يخالف ت�سعرية االدوية".
يف حني يذكر الدكتور عبا�ض �سبيب اأن �سبب ارتفاع  
الدوائية  ال�رصكات  تناف�ض  "هو  االدوية  ا�سعار 
وعدم  العراقي  املواطن  دخل  عن   النظر  ب�رصف 
خيالية  ا�سعاراً  هناك  اأن  حيث  الدوائية  الرقابة 
م�ستمرة  ب�سورة  ت�ستخدم  التي  االدوية  لبع�ض 
لبع�ض املر�سى مثل االمرا�ض املزمنة لذلك يوؤدي 

اىل ربح كبري ال�سحاب ال�رصكات املتناف�سة".
منظمة  رئي�ض  القري�سي  احل�سني  عبد  علي  ويقول 
تهتم  ان  الدولة  على  "يجب  االن�سانية  املثقفني 
ب�سحة مواطنيها وتدافع عنهم من ج�سع اجل�سعني 
كانت  طريقة  باأي  املال  وهمه  �سهادة  حمل  ممن 
ا�سعار  يتابع  اقت�سادي  فوج  ت�سكيل  واقرتح 
هوية  من  ويتاأكد  اخت�سا�سي  با�رصاف  االدوية 
ناهيك  بالفعل،  خريجني  كانوا  ان  ال�سيادلة 
املحل  باب  يف  االدوية  لكل  ت�سعرية  و�سع  عن 
ال�سيادلة  على  �سكوى  اي  تقدمي  لت�سهيل  وكا�سري 
البائ�سة  لالدوية  حد  و�سع  يجب  كما  املخالفني 
مع  االطباء  بع�ض  واتفاق  اال�سواق  غزت  التي 
جلبت  واذا  معينة  �سيدلية  من  لل�رصاء  ال�سيادلة 
اأرِجع  لك  يقول  اخرى  �سيدلية  من  نف�سه  الدواء 
الدواء واجلبه من ال�سيدلية التي قلت لك عليها، ما 
يعني اأن هناك اتفاقًا دفينًا بني الطبيب و�ساحب 
املواطنني  من  املري�ض  هو  وال�سحية  ال�سيدلية، 
كلما  �سعيفة  الدولة  كانت  وكلما  ال�سديد،  لال�سف 
النفو�ض  �سعاف  من  االطباء  بع�ض  ج�سع  كان 
و�سكري  ال�سيدلة،  ملنهة  املمتهنني  وال�سيادلة 
اموالهم  من  يدفعون  الذين  االن�سانيني  لالطباء 
املال  يهمه  ال  �سيدليات  ا�سحاب  وهناك  للفقراء 
بقدر توفري الدواء املنا�سب وّفق اهلل اخلريين ويجب 

حما�سبة اجل�سعني منهم".
اتفاق  "يوؤذيني  فقال  العكيلي  مهند  ال�ساعر  اما 
ال�سيديل مع الطبيب وي�ساأل عن �رصف الدواء من 
اي �سيدلية ارجعه واجلب الدواء من ال�سيديل الذي 

ار�سلتك اإليه الن دواءه ا�سلي" ؟!!
م�سيفًا "كما يجب توفري حماية للمواطن امل�ستهلك 
من قبل الدولة حتا�سب �سعاف النفو�ض واجل�سعني 
على  يطفون  الذين  بالدي  فقراء  اجل  من  فوراً 
لال�سف  والفقر  البوؤ�ض  حياة  ويعي�سون  الرثوات 
عبدالكاظم  احمد  الدكتور  قال  واخريا  ال�سديد".  
رئي�ض فرع نقابة ال�سيادلة يف الكوت "ان االدوية 
نقابة  من  الت�سعرية  جلنة  اىل  تخ�سع  امل�ستوردة 
ال�سيادلة بعد فح�ض املنا�سىء قبل دخولها اىل 
املذاخر ومن ثم حتديد الت�سعرية مع ا�سحاب 
هذه  على  فائدة  ن�سبة  العطائهم  املذاخر 
االدوية امل�ستوردة من ثم يتم بيعها وفق 
ال�سيدليات  ال�سحاب  املحددة  الن�سبة 
نقابة  تقوم  "�سوف  وا�ساف  االهلية" 
�سيدليات  وبالتحديد  وا�سط  فرع  ال�سيادلة 
وبا�سعار  ال�سيدليات  حما�سبة  بتنفيذ  املدينة 

االدوية ومنا�سئها ومدة �سالحيتها".

يعاين مواطنون عراقيون يف االأردن تدهور حالتهم ال�سحية 
على الرغم من تاأكيدات املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني 

�رصورة تقدمي امل�ساعدة لهم. 
يجدون  ال  االأردن  يف  املر�سى  العراقيني  من  فالكثري 
االأولية  املنظمات  تدعمها  التي  العيادات  يف  �سافيا  عالجا 

كاملفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني. 
الكايف  الربو احلاد ال متلك املال  داء  اأجهدها  التي  اأم زياد 
مع  تك�سف  اخلا�سة،  العيادات  مراجعة  من  ميّكنها  الذي 
ابنتها عن معاناتها قائلة:  "قبل اأربعة اأ�سهر، اكت�سف االطباء 
اأدوية  يل  وو�سف  فرا�ض  الدكتور  راجعت  بالربو،  اإ�سابتي 
املر�ض  تفاقم  اأ�سبوع  ومنذ  االآن  لكن  اإثرها  على  وحت�سنت 
اأ�سعة  اإىل  اإين بحاجة  الطبيب نف�سه لكنه قال يل  وعدت اىل 
الأنني امراأة م�سّنة واأ�سبت بالربو يف هذا العمر، واالأمر يدعو 
لعلهم يجرون  االأحمر  الهالل  اإىل  اذهبي  القلق فقال يل  اإىل 

االأ�سعة لك، اإال اأنهم رف�سوا ذلك واأعطوين اأدوية ب�سيطة". 
ومثل اأم زياد، املواطن اأحمد الذي ال يرى عالجا يف العيادات 
املدعومة من جانب تلك املنظمات، مو�سحا بقوله: "ال توجد 
اإىل طبيب  و�ساأذهب  دواء،  فقط  العيادات،  تلك  حتليالت يف 
والكثري  ال�سخ�سي،  ح�سابي  على  التحليالت  الأجري  خا�ض 
العيادة  هذه  يف  الأنهم  مثلي،  يفعلون  هنا  العراقيني  من 

ي�سفون لك اأي دواء ثم يقولون لك ام�سي". 
وعن حجم الت�سهيالت الطبية واحلاالت التي ت�ستقبل يوميا، 
عيادة  يف  العراقيني  معاجلة  عن  امل�سوؤول  الطبيب  قال 
املفو�سية الدكتور عبد اهلل اأبو خري "ا�ستيعاب العيادة لليوم 
الواحد يرتاوح ما بني 130 - 150 حالة بني اأمرا�ض حادة 
واخلدمة  االأ�سا�ض،  هذا  على  امل�رصوع  بداأ  مزمنة.  واأمرا�ض 

اأ�سبحت اأح�سن االآن".

ال�سلع  ا�سعار  ارتفاع  بغداد  يف  املواطنني  من  عدد  �سكى 
مدة  ي�ستمر  لن  ارتفاعها  ان  اخرون  اكد  ، يف حني  الغذائية 

طويلة. 
من  بع�سًا  البغدادية  عائالت  ال  بع�ض  �سفرة  تفتقد  رمبا 
وبقية  واللحوم  والفاكهة  فاخل�سار  الغذائية،  املواد  هذه 
املتطلبات االخرى التي ال تكتمل من دونها ارتفعت ا�سعارها 
لتواجه بع�ض العائالت �سعوبة يف احل�سول على تلك املواد.
املواد  ا�سعار  ارتفاع  ان  املحال  ا�سحاب  يوؤكد  حني  ويف 
على  االقبال  ان  مبينني  طويلة،  ملدة  ي�ستمر  لن  الغذائية 

التب�سع بكرثة اأ�سهم بالتاأثري يف اال�سعار.
الغذائية  ال�سلع  ا�سعار  ارتفاع  على  االمر  يقت�رص  ال  وقد 
فانقطاع الطاقة الكهربائية والتقلبات االمنية التي يعي�سها 
املواطن امران اخران ي�سافان اىل قائمة امل�ساكل 

التي تواجه املواطن.
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انتخابات مجالس المحافظات تكلف الدولة مبالغ تكفي لبناء وإعمار البنى التحتية في العراق
بهاء عبد الصاحب كريم وقلوبنا  االبتدائية  املدر�سة  �ساحة  يف  �سوية  نرك�ض  كنا 

مفعمة بالفرح والرباءة واالأمل التقدمي ، حينها كنت ع�سو 
يف جمموعة من �سمنها قالدة اخللود فمنا من كان جمتهد 
وحر�سنا  حبنا  يف  نلتقي  كنا  لكننا  ب�سيط  كان  من  ومنا 
جر�ض  يدق  ان  فما   ، وا�ساتذتها  بتالميذها  مدر�ستنا  على 
الذي كان  ال�رصب  الف�سحة حتى نت�سارع نحو م�سدر مياه 
ثم  الذكريات  اأعذب قطرات  ب�سيط يحمل  اأنبوب  عبارة عن 
ال�ساحة الرتابية للمدر�سة وكلنا تفاوؤل  اإىل  نهرع بعد ذلك 
اعيننا يف در�ض  اطلعت عليه  مب�ستقبل مبت�سم م�رصق كما 
القراءة ليت�ساعد غبار االأر�ض بني حني واآخر جراء احتكاك 
�سنوات  جمعتنا  فقد  الطيبة  الرتابية  االأر�ض  بهذه  اأقدامنا 
املبت�سمة  جمموعتنا  بني  من  وكان  واالمنيات  ال�سعادة 
وروعة  دمة  بخفة  امتاز  الذي  ح�سني(  )مرت�سى  روحه 
اختفى  االأيام  اأحدى  ويف   ، الدهر  تخبطات  رغم  اح�سا�سه 
لتعلن  ربه  جوار  اىل  انتقل  قد  والده  اأن  وتبني  ال�سف  عن 
اال�سدقاء  حوله  جتمع  حيث  اليتيم(  )مرت�سى  عن  احلياة 
بعد مبا�رصته يف الدوام الر�سمي لتقدمي املوا�ساة والتخفيف 
من االآالم الوحدة التي ُغرزت يف قلبه بفقد اأقوى ركيزة له 
يف الدنيا منذ �سباه وبعد اأن عدت �سنوات الدرا�سة الثانوية 
واجلامعة اأخذت احلياة كل منا على حدة الن نظامها ين�ض 
على التنوع يف خدمة االأر�ض والوطن وهو الذي او�سلني 
اىل  اذهب  زلت  ال  حيث  الطفولة  �سكن  غري  اآخر  �سكن  اىل 
منطقتي بني فرتة واأخرى الأرى االقرباء واال�سدقاء واتفقد 
اأحوالهم وبينما هو يرمم ما حل به حتى ُفجع بفقد �سقيقه 
االأ�سغر الأ�سابته مبر�ض ع�سال مل يزيده اال اميانًا مبا ُكتب 
له وبعد ان عدت �سنوات على ما حدث رن هاتفي يف ليلة 
فرا�سي  يف  م�ستلقيًا  كنت  حينما  ال�سالم  بغداد  ليايل  من 
بنربة  �سالمه  بدء  اال�سدقاء  باأحد  واذا  التلفاز  وا�ساهد 
اأ�ساأل عن �سبب اعتزال املرح  حزينة فانتظرت �سكوته كي 
عنه على غري عادته فابلغني باأن احد االعزاء قد ا�ست�سهد 
املق�سود  ال�سخ�ض  عن  �سوؤايل  وبعد  التحرير  معارك  يف 
ا�سم  ل�سماعها  املنزل  جدران  الأجله  بكت  ب�سوت  اجابني 
تالأالأ يف �سماء ال�سهامة انه وببالغ احلزن )مرت�سى( ف�سمُت 
برهة متذكرا احالم الطفولة وم�ستقبلنا ال�سعيد وغبار اللعب 
وايام الدرا�سة واجللو�ض الثالثي على طاولة خ�سبية واحدة 
وما كنا نتحدث به ونفكر ونحلم بتقدميه للبلد مبتطلبات 
طبيعية كان اأبرزها العي�ض ب�سالم فلم نكن نتوقع اأن قوى 
ال�رص موجودة وكنا نت�سور وجودها يف الق�س�ض فقط وهذا 
)اخليال( لكنها ُرزمت لتكون يف منو وتفرع م�ستمر وهذه 
)احلقيقة( لكن االعمق منهما ان املحرر وهب حياته ليملك 
االآخرين  عن  االأذى  لدفع  حياتهم  افنوا  ممن  القادة  خلود 
وهو ما فعله )مرت�سى ال�سهيد( لريحل عنا وقد و�سع ا�سمه 
فقد  وعر�سه  ار�سه  حفظ  ان  بعد  العراق  تاريخ  يف  قالدة 
كان �سجاعًا موؤمنًا من يوم ادراكي له ، رحمك اهلل يا فقيد 

العراق ون�رصنا بدمائك الطاهرة دومًا انه �سميع جميب.
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