
 اإن بلد مثل وادي الرافدين ي�صكل النهران ع�صب احلياة الناب�ض 
وركيزة البناء احل�صاري، فهما اأ�صا�ض اال�صتقرار والنماء، ومن 
في�صهما عرفت بالد الرافدين قيام اأقدم امل�صتوطنات الزراعية، 
املختلفة،   املناطق  بني  االت�صال  �رشوط  النهران  هياأ  كذلك 
فربط مدنه وقراه وق�صباته ب�صبكة وا�صعة من الطرق الي�صرية 
للموا�صالت  الرئي�صني  الطريقني  عدهما  ميكن  لذلك  واجليدة، 
يف بالد وادي الرافدين. اإن عاماًل مهمًا يف ت�صجيع املبادالت 
التجارية وتو�صيعها وتطويرها تعتمد على توفر و�صائل النقل 
الالزمة واجليدة وطرق املو�صالت الطبيعية، واإن اأبرز الو�صائط 
هي و�صائط النقل املائية التي ما تزال الوا�صطة املثالية لنقل 
الثمن مثل: احلجارة  الرخي�صة  والوزن،  الكبرية احلجم  ال�صلع 
الو�صائط  فهذه  الزراعية  واملنتجات  واالأخ�صاب  واملعادن 
ومما  ا�صتيعابًا،  واأكرثها  االإطالق  على  النقل  و�صائط  ارخ�ض 
ما  اإىل  اإ�صافة  النهري،  النقل  على  العراقيني  اعتماد  من  زاد 
ذكرنا ان الق�صم الو�صطي واجلنوبي من العراق ب�صبب طبيعتهما 
ال�صهلية، وانت�صار �صبكة قنوات الري و�صعة االأرا�صي الزراعية 
كل  يجعل  الفي�صان  مو�صم  يف  منهما  اأجزاء  غمر  احتمال  مع 
ذلك من اأمر ت�صييد الطرق الربية و�صيانتها اأمراً �صعبًا للغاية، 
اإن مل يكن م�صتحياًل �صمن امكانيات العراقيني القدماء مقابل 
بي�رش  االنتقال  من  النهرية  النقل  و�صائل  اأب�صط  ت�صتطيع  ذلك 
وحتى  النهر  اأعايل  من  حمتملة  خطورة  اأية  ودون  و�صهولة 
اأبرز و�صائط النقل النهرية  م�صبه يف اخلليج العربي.           
النقل  لو�صائط  متطورة  تعد �صورة  التي  ال�رشاعية  ال�صفن  هي 
النهري وهي على نوعني: �صفن نقل احلمولة والب�صائع، و�صفن 
)املرادفة   )Sapinatu( ت�صمية  ان  ونعرف  امل�صافرين.  نقل 
لكلمة �صفينة( ظهرت لنا يف القرن ال�صاد�ض قبل امليالد، وهي 
ت�صمية العربية ال�صائعة حلد االآن.           هناك اأنواع عديدة من 
ال�صفن ذكرتها امل�صادر امل�صمارية منها: ال�صفن التي جتري مع 
ت�صري عك�ض جمرى  التي  وال�صفينة  ال�رشاعية،  وال�صفينة  النهر، 
امل�صافرين، و�صفينة  النقل، و�صفينة نقل  �صفينة  النهر، وهناك 
العبور، و�صفينة االأجرة. وهناك �صفن باأ�صماء خا�صة مثل �صفن 
و�صفينة  الق�صب،  نقل  و�صفينة  التنب،  نقل  و�صفينة  الثوم،  نقل 
نقل االآجر. وال�صفن على اأنواع فهناك: ال�صفن الكبرية، وال�صفن 
ال�صغرية. وقد ا�صتهر �صفن با�صم من�صئها مثل �صفن مدينة اأور، 
و�صفن مدينة اأكد، و�صفن مدينة اآ�صور وغريها.           ال تعرف 
بال�صبط مقدار حمولة ال�صفن، ون�صتدل من وثائق قدمية تعود 
لعهد �صاللة اأور الثالثة اأنها بني )155-55 بو�صل( من القمح 
ال�صابعة  ال�صنة  اإىل  تعود  وثيقة  ونعرف من  الواحدة.  لل�صفينة 
مورانو  يدعى  �صخ�ض  ا�صتئجار  عن  نابونائيد  عهد  من  ع�رش 
�صفينة طاقتها )150 كور( لغر�ض ا�صتخدامها يف معبد اأي–
�صهر  خالل  ف�صة  ون�صف  �صاقل   )5( مبقدار  الوركاء  يف  اأننا 
حتمل  كانت  البابلية  ال�صفينة  ان  �صاكز  االأ�صتاذ  ويقدر  واحد. 
يف االألف االأول قبل امليالد حوايل )40( طنًا.           الو�صاطة 
املائية الثانية للنقل النهري هي الكلك )kalakku(، والكلك 

ينمو  الذي  الق�صب  اأنواع  اأقوى  من  ي�صنع  رمث  عن  عبارة 
بكثافة يف االأهوار التي تبلغ من الطول درجة تخفي االإن�صان 
متامًا، اأو من اأح�صن اأنواع اخل�صب الذي ي�صتطيع بناة االأرماث 
املاعز  جلود  بربط  تعوميه  ويزداد  حمليًا.  عليه  احل�صول  من 
وزن  حمل  على  قادراً  جتعله  والتي  �صطحه  حتت  املنفوخة 
ويتم  التيار،  باجتاه  النهر  يف  الرمث  يطوف  وعندئٍذ  كبري، 
النقاط  بع�ض  يبلغ  ان  اإىل  معًا  بال�صارية  وتوجيهه  حتريكه 
حيث  فيها  للتوقف  اأماكن  وهناك  الرافدين.  بالد  جنوبي  يف 
وتطوى  اأخ�صابه،  تباع  ثم  الكلك،  ويفكك  احلمولة،  تفريغ  يتم 
اإىل  الذي حتول  املالح  اأما  احلمري.  على  وتنقل  املاعز،  جلود 
يبداأ  حيث  منها  بداأ  التي  النقطة  اإىل  يعود  فاأنه  للقافلة  قائد 
هناك بالعملية جمددا. يبدو ان االأكالك ا�صتمرت يف اال�صتعمال 
حتى يف الع�رش االأخميني، اإذ يحدثنا هريودوت عن م�صاهداته 
بها  )يق�صد  القوارب  ان  يقول  اإذ  العراق،  يف  النهري  للنقل 
اأ�صجار  من  م�صنوعة  اطاراتها  تكون  امل�صتخدمة  االأكالك( 
اأ�صور،  بالد  �صمايل  اأرمينيا  بالد  من  يوؤتى  الذي  ال�صف�صاف 
اأبدان  منها  ت�صنع  التي  االألوان  وتغطي  اجللود  على  ومثبتة 
اإىل خارجها، وبهذه ال�صورة  املراكب باأغطية من جلود متتد 
بالرت�ض  اأ�صبه  مدورة  دفة  اأو  �صارية  دون  القوارب من  ت�صنع 

متامًا. ومن ثم يجري ملوؤها بالق�ض ثم تو�صع حمولتها على 
التي  واملادة  بالنهر،  لتطويفها  ب�صدة  تدفع  ان  بعد  جنبها 
حتملها هذه القوارب ب�صفة رئي�صية هي اخلمور التي تخزن يف 
اأخ�صاب النخيل وتدار هذه القوارب من قبل  اأوعية ت�صنع من 
بع�صها  متباينة  اأحجام  يف  القوارب)االكالك(  وتلك  رجلني. 
 )5000( حوايل  اأكربها  حمولة  وتبلغ  �صغري.  واالآخر  كبري، 
طالنت. ويربط يف جانب كل قارب حمار واحد اأما التي تكون 
اأكرب فلها اكرث من حمار،  وعندما ت�صل القوارب مدينة بابل، 
يتم اإفراغ حمولتها، وعر�ض هذه احلمولة للبيع، وبعد ذلك يفك 
ينقلون  ثم  واالإطارات  االأحطاب،  ويبيعون  قواربهم،  الرجال 
اجللود على احلمري. ويخربنا زينفون ان ال�صكان كانوا ينتقلون 
عرب النهر باالأطواف امل�صنوعة من اجللود. ونعرف اأنه عندما 
اجلند  اأحد  اقرتح  دجلة  نهر  يف  العبور  اليوناين  اجلي�ض  اأراد 
الرودي�صيني طريقة للعبور،  وقال اأنه �صيحتاج اإىل األفي قربة 
والثريان  واملاعز  االأغنام  �صيح�صل عليها من  الذي  اجللد  من 
وبذلك  ونفخها،  جلودها  واأخذ  �صلخها  يتم  والتي  واحلمري، 
بع�صها  القرب  بربط  اأي�صًا  قام  وقد  للعبور،  و�صيلة  ت�صبح 
املاء  من  يتدىل  حجر  قربة  كل  و�صع  ويتم  بحبال،  ببع�ض 
كمر�صاة وي�صع فوقها اخل�صب تعلوه طبقة من الرتاب من اأجل 

منع االنزالق. وال ريب ان و�صف زينفون ال ينطبق متامًا على 
و�صف االأكالك اإال انه ال مينع ان تكون اأحد الو�صائل املتبعة 
االأمور  ومن  االأكالك.  ل�صناعة  �صبيهة  النهري  النقل  اأجل  من 
اجلديرة بالذكر ان االأكالك ظلت م�صتخدمة كو�صيلة من و�صائل 
النقل حتى الع�صور احلديثة، اذ يقول الرحالة الربيطاين ول�صتد 
الذي زار العراق يف القرن التا�صع ع�رش ان �صكان مدينة احللة 
وي�صف  دجلة،  نهر  عبور  يف  املنفوخة  اجللود  ي�صتعملون 
اليارد �صناعة االأكالك يف العراق.   اأما القفة فكانت نوعًا من 
واالآجر  الرتاب  حلمل  ي�صتعملها  التي  ال�صلة  ت�صبه  مدورة  �صلة 
على راأ�صهم، وهي يف الواقع �صلة من اأغ�صان مدببة، وذات قعر 
القعر يغطى باجللود، ويغلف  منب�صط، وغري عميق جداً وكان 
ومتزج  ب�صدة  جميعها  وت�صغط  ال�صوف،  من  وقطع  بالكتان، 
خالله.  املاء  ت�رشب  عدم  ي�صمن  الذي  والقار  الرقيق  بالطني 
وكان يحرك من قبل رجل اأو رجلني مبجاذيف ق�صرية، وهكذا 
تتحرك القفة اإىل اأمام دون ان تدور حول نف�صها، وكانت القف 
يف  يرتددون  القف  مالحو  يكن  ومل  متنوعة.  حموالت  حتمل 
وكانت  دجلة  نهر  اأمثال  من  اجلريان  ال�رشيعة  االأنهار  عبور 
النهر  يف  �صعداً  ال�صلع  نقل  يف  اعتيادية  ب�صفة  ت�صتعمل 

وانحداراً معه. و�صائل النقل النهري يف العراق القدمي

اجلريان  اطفال  مع  �صنوات  الثمان  ذو  عبا�ض  يلعب 
فقدميه  خميف  بتثاقل  الر�صيف  على  �صغرية  بكرة 
ال يقويان على ركل الكرة وال يديه ت�صعفانه لالتكاء 
على اجلدار ب�صبب تورمهما ف�صقط على االر�ض ممددا.

م�صو�ض  اجللو�ض  على  �صاعدوه  حوله  االطفال  رك�ض 
االفكار والدم يقطر من انفه، وعند نقله اىل امل�صت�صفى 

اكت�صف ذويه مامل يتوقعونه.
لنوع  )وتبعًا  الفريو�صي  الكبد  بالتهاب  االإ�صابة  اأن 
اخلفيفة  بني  واأعرا�صها  �صدتها  تتفاوت  الفريو�ض( 
وتبعًا  املوت  اىل  توؤدي  اأحيانًا  والتي  ال�صديدة  وبني 
الفريو�ض، وطريقة وو�صيلة  للجرعة اجلرثومية ونوع 

انتقال املر�ض اأ�صافة اىل م�صتوى مناعة امل�صاب.
ان التهاب الكبد الفريو�صي من االأمرا�ض املتوطنة يف 
العراق وهناك موا�صم تزداد فيها االإ�صابة ب�صبب من 
الظروف املناخية اأ�صافة اىل الواقع البيئي املرتدي.

ويف حمافظة كربالء املقد�صة انت�رش الفريو�ض ب�صورة 
ملفة للنظر ب�صبب قدوم املاليني من الزائرين �صنويا 
للمدينة باالإ�صافة اىل العادات االجتماعية والغذائية 
يف املحافظة.  فانت�صار الطعام يف ال�صوارع وخمالطة 
القادمني من غري حمافظات او بلدان من اهم اال�صباب 

اللتهاب  ناقال  كربالء  �صحة  دائرة  اعتربتها  التي 
الكبد الفريو�صي يف املحافظة.

ولعل وجود امل�صت�صفيات االهلية وعادات التوليد يف 
املنازل والعيادات اخلا�صة ودكاكني امل�صمدين ابرز 

العوامل التي توؤد اىل نقل الفريو�ض بني املواطنني.
مديرة وحدة الكبد الفريو�صي التابعة ل�صعبة االمرا�ض 
االنتقالية ق�صم ال�صحة العامة رئي�ض م�صاعدين خمترب 
املحافظة  يف  "امل�صت�صفيات  ان  اكدت  �صاكر  رحمة 
والذين  الزواج  تقوم بفح�ض احلوامل واملقبلني على 
واملر�صى  االقامة  وطالبي  عمليات  اجراء  ينوون 
من  للتاأكد  والديلزة  الق�صطرة  عمليات  يجرون  الذين 
من  للمري�ض  واملالم�صني  بالفريو�ض  ا�صابتهم  عدم 
ذويه". مديرة وحدة الكبد الفريو�صي يف �صحة كربالء 
موا�صم  يف  تزداد   )A( بال�صنف  "اال�صابة  ان  بينت 
كرثة  ب�صبب  الدينية  واملنا�صبات  واالعياد  الزيارات 
االجانب"،  بالوافدين  املحافظة  وامتالء  املخالطة 
يوزع  الذي  وال�رشاب  بالطعام  "االهتمام  اىل  داعية 
اال�صتعمال  ذات  طبخ  اواين  واعتماد  الزائرين  على 
الواحد والتقيد بنظافة اواين الطبخ والتاأكد من �صحة 
احدى  "اكت�صفت  دائرتها  ان  اىل  الفتة  العاملني"، 
نوع  الفريو�صي  الكبد  بالتهاب  ا�صابة  حالة  ع�رشة 
�صاكر  وحده".  ال�صعبانية  الزيارة  ا�صبوع  يف   )A(

العراق  يف  انت�رشت  م�صتجدة  "امور  ان  اىل  ا�صارت 
الو�صم واحلجامة ادت اىل  واملحافظة خ�صو�صا مثل 
ب�صبب  ال�صباب  بني  كبرية  ب�صورة  الفريو�ض  انت�صار 
"الفراولة  ان  م�صيفا  امللوثة"،  االآالت  ا�صتعمال 
من  واحدة  تعود  اال�صواق  يف  تنت�رش  التي  امل�رشية 
كربالء  �صحة  لدائرة  تبني  بعدما  اال�صابة  م�صببات 

تلوث هذه الفاكهة بالفريو�ض".
رئي�ض  الفريو�صي  الكبد  وحدة  مديرة  �صوؤال  وعند 
العالج  توفر  عن  �صاكر  رحمة  خمترب  م�صاعدين 
"جلنة  وكيفية التعامل مع امل�صاب وذويه؛ بينت ان 
من املراكز ال�صحية القريبة من دار امل�صاب تفح�ض 
منهم،  دم  و�صحب  وتلقيحهم  الفريو�ض  حامل  عائلة 
ملدة  تاأخريهم  يتم  الزواج  على  املقبلني  حالة  ويف 
لقاح،  جرعات  ثالث  امل�صاب  اعطاء  حلني  �صهرين 
عند  فقط  جرعات  بثالث  تلقيحهم  فيتم  االطفال  اما 
االدوية  توفر  عن  اما  فقط".   )B( وللنوع  الوالدة 
فاأو�صحت �صاكر ان "مر�صى حمافظة كربالء املقد�صة 
ب�صبب  وبابل  النجف  حمافظتي  اىل  حتويلهم  يتم 
جهاز  توفر  عدم  اىل  باالإ�صافة  االدوية  توفر  عدم 
الـ)BCR( يف املحافظة"، داعية اىل "توفري االدوية 
تزايد  بعدما  الفريو�ض  عن  للك�صف  الالزمة  واالجهزة 

عدد امل�صابني ب�صكل كبري يف ال�صنني االخرية".

 ولد يف حمافظة الب�رشة يف قرية حمدان يف جنوب العراق، )1910 
مميزاً  �صاعراً  يعد  عراقي  وموؤرخ  �صاعر  وهو   ،)1995 اأيلول   30  -
باال�صافة اىل كونه موؤرخ ح�صل على و�صام املوؤرخ العربي عن كتابه 
حممد امني ال�صنقيطي يف القرن الع�رشين، كما لديه كتب يف فن الفلكلور 

العراقي باال�صافة اىل انه موؤلف وكاتب ق�ص�صي.
تابعة  �صغرية  قرية  وهي  حمدان،  قرية  يف  الدلي�صي  اللطيف  عبد  ُولد 
حمدان  قرية  كانت  ولقد  الب�رشة،  حمافظة  يف  اخل�صيب  اأبي  لق�صاء 
الدلي�صي  حممد  ال�صيخ  اختارها  ولذلك  العبادة  وجمال�ض  العلم  موطن 
)الذي تويف عام 1873م يف قرية حمدان( وهو جد االديب عبد اللطيف 
قرية حمدان  بناها يف  التي  تكيته  فيها  كانت  له حيث  مقرا  الدلي�صي 
وكان يوؤمها العديد من رجال العلم واالدب والدين وتقام فيها االذكار 
واملواليد النبوية، وبعد ان اكمل ال�صاعر االديب درا�صته الثانويه التحق 
بدرجة  1932م،  �صنة  بها  وتخرج  بغداد  الدينية يف  العلوم  دار  بكلية 
امتياز ومار�ض التدري�ض ثم ا�صبح مديرا الوقاف املنطقة اجلنوبية ثم 
بغداد،  يف  االأوقاف  وزارة  يف  والتدقيق  التفتي�ض  عام  مدير  اىل  ترقى 
حتى طلب اأحالته على التقاعد حيث تفرغ متاما للبحث والتاأليف. ولقد 

تويف يف �صنة 1995 يف بغداد.
املوؤرخني  احتاد  يف  وع�صوا  بغداد  يف  االدباء  احتاد  يف  ع�صوا  وكان 
ال�صف  اإىل  ان�صم  العرب.  املوؤرخني  احتاد  و�صام  على  وحاز  العرب. 
القومي يف ن�صاطه ال�صيا�صي، كما ن�صط يف الندوات التي ينظمها املجمع 

العلمي العراقي، وكذا ندوات جمعية املوؤلفني والكتاب العراقيني.
واملوؤرخ  االديب  عن  حتدث  االثري  بهجت  حممد  وال�صاعر  العامل 
�صاعرا  الدلي�صي  فقال/)  الرباعم  ديوان  مقدمة  يف  و�صعره  الدلي�صي 
بطبيعته ووجدانه ول�صانه. و�صعره �صعر الفطرة احلرة املطبوعة املرهفة 
االح�صا�ض، والنا�صدة للحق واخلري واجلمال، ترى فيه �صورته النف�صية 
االن�صانية  م�صاعره  الو�صوح،  �صديدة  وا�صحة  والثقافية  وال�صعورية 
والوطنية وهي بالغة ال�صفاء والوفاء واالخال�ض يف كل جماالته من 
حب لالن�صانية وتناوله لق�صايا اخالقية واجتماعية ووطنية و�صيا�صية 
تبدو فيها �صمات نف�صه ال�صافية وحبه ال�صادق الويف المته ودينه ولغته 
ووطنه، وبارادته اخلري لالن�صانية جمعاء وتبدو يف رقته وحنوه على 
الطفولة يف ق�صيدة )الطفل العربي( ومتتد رقته يف م�صاعره لت�صمل كل 
مايراه حوله ويرق له ويعطف عليه ...فهو يرق للفرا�صة وهي ترف فوق 
ازهار الربا، ويرق مل�صقط را�صه ويتغنى به على امتداد ايامه، يحن اليه 
الذكريات وجمال�صه  العي�ض فيه ومالعبه املحببة  ويذكر جماله ورغد 
ذات  الفيحاء  بالب�رشة  ا�صاد  كلهم،  ونا�صه  كله  الوطن  احب  وكذلك 
املجد العلمي العربي اال�صالمي العريق، وتغنى بها وب�صط العرب الرائع 
ال�صاحر احل�صن، وتغنى مبدينة ال�صالم بغداد حا�رشة الدنيا يف ع�رشها 
الذهبي التي بلغ عمرانها من اجلمال وان�صانها من الكمال واجلالل. ثم 
ربوع �صمال العراق احلبيب التي كان يوؤمها م�صطافا فتغنى بكركوك 
و�صاكنيه  الوطن  برثى  ال�صديد  بتعلقه  فتح�ض  اجلميل  �صقالوه  ووادي 
تقدير اجلمال يف حواء  وله ق�صائد يف  نا�صه.  بافئدة  فوؤاده  والت�صاق 
واخلفر الذي يزينه والعفه التي ت�صتكمل احل�صن وت�صون ال�رشف كذلك 
هو مل ين�صى هموم الوطن يف ق�صائده الوطنية وهي تنا�صل من اجل 
واالخالق  الدين  على  ماحتر�ض  اول  وحتر�ض  الطيبني  ونا�صه  الوطن 
اجلهاد  اىل  وتدعو  بالتوحد  وتنادي  الظلم  وتهاجم  باالرهاب  وتندد 
غري  اىل  احلجارة.  اطفال  وبكفاح  والبطوالت  والعزة  باملجد  وتتغنى 
ذلك من املو�صوعات الوطنية التي تذكي وهج العزة يف النفو�ض، وهو 
يف كل مقطع منها حمي االنف، �صادق القول، وخمل�ض، ونزيه. وخري 
ال�صعر ما�صدر من القلب و�صدق واخل�ض وخل�ض للغايات النبيلة. وخري 
وي�صدقون،  ال�صاحلات  ويعملون  يقولون  الذين  املوؤمنون  هم  ال�صعراء 

وهوؤالء هم حداة النه�صة والتقدمية واالخال�ض.(

تعّرف على وسائل النقل النهري في العراق القديم
بغداد ــ اسامة عدنان يحيى

بغداد ــ طارق حرب

هذه املقولة اعتربها حكمة علينا االقتداء بها ان كنا م�سلمني اوغري 
م�سلمني النها ممكن ان جتنب الب�سر الكثري من ال�سرور وال�سراعات 
قبل  مرات  عدة  نف�سه  يراجع  االن�سان  جتعل  النها  احلروب  وحتى 
ان يقدم على ايذاء املقابل او االخذ بالثاراو املقابلة بالت�سعيد الية 
عداوة او �سوء فهم او اية ا�ساءة ليقابلها با�ساءة اكرب برد فعل عنيف 
امل�سلمني  حتى  اال�سف  مع  لكن  حقه.  ي�سيع  قد  مما  عليها  فيغطي 
املوؤمنني غالبا ما ال ياخذون بها يف افعالهم وت�سرفاتهم وان كانوا 
قادة يف املجتمع فيربرون تطرفهم او عنفهم بانه جاء كرد فعل لغنب 
اغت�سب  او  االخر  قبل  من  ه�سم  لهم  بحق  للمطالبة  او  عليهم  وقع 
افعالهم  ردود  تكون  ما  .وكثريا  و�سيلة  باية  ا�سرتجاعه  فعليهم 
لدرجة  للنتائج  تقدير  وت�سرفاتهم غري مدرو�سة ومت�سنجة وبدون 
احلماقة .وبعدها يرمون كل اللوم على املقابل الذي ال بد ان يكون 
له رد فعل ملا بدر من افعال م�سيئة او عنف وبذلك يت�ساعد املوقف 
ملا ال يحمد عقباه . الن لكل فعل رد فعل على االقل ي�ساويه ويعاك�سه 
يف االجتاه والعنف بولد العنف. اذن علينا ان نبدا باللوم وحما�سبة 
البادىء بالفعل ان مل يكن عقالنيا او ان مل يكن معقوال او كان منافيا 
للقانون والنظام والعرف قبل ان نحا�سب ونلوم �ساحب رد الفعل. 
االن�سان الب�سيط نتوقع منه ان يت�سرف بطريقة غري عقالنية اوغري 
معقولة ال تخدمه لكننا ال نتوقع ذلك من ا�سخا�ص قادة يف املجتمع 
متعلمني ومثقفني .اال اذا كانوا فا�سدين �سيا�سيا او اداريا او ماليا 
او خلقيا واخالقيا او ميتازون بكل انواع الف�ساد وال تهمهم م�سلحة 
�سيا�سيينا  حال  اتامل  وانا  هذا  قويل  اقول  بالقول.  اال  مريديهم 
وقادتنا منذ �سقوط نظام البعث وحلد االن على االقل. انهم لي�سوا 
بامل�ستوى املطلوب ومبوا�سفات القائد احلقيقي اال ما ندر .فبالرغم 
من ف�سادهم الالمعقول ال يتمتعون باحلد االدنى من احلر�ص على 
اجلماهريية  لقاعدتهم  ذيليني  .انهم  واتباعهم  مريديهم  م�سلحة 
و�سارعهم من جهة بحيث يدغدغون م�ساعرهم مهما كانوا على خطا 
معزولون  الثانية  اجلهة  ومن  م�سلحتهم  يخدم  ال  الذي  بتطرف  او 
همومهم  ملعرفة  بهم  يحتكون  وال  العاجية  ابراجهم  يف  عنهم 
ومطاليبهم احلقيقية الجل قيادتهم وتعديل بو�سلتهم ملا هو ا�سلح 
الال يقعوا يف اخطاء ومطبات ال تخدمهم او تادي بهم للتهلكة. اذا ما 
اخذنا قادة ال�سنة النهم الباديء االظلم كان االجدر بهم كما تقت�سي 
م�سلحة اهل ال�سنة يف العراق قبل غريهم ان ينبذوا ويدينوا نظام 
والقاعدة  االرهاب  يحت�سنوا  وال  لل�سقوط  االول  اليوم  منذ  البعث 
جميعا  الوطن  يف  اخوانهم  يحت�سنوا  بل  املحتل  مقاومة  بحجة 
وخا�سة ال�سيعة وال ي�سعفوا احلكومة وال�سلطة والدولة وهل من 
الفلوجة لوحدها م�سري العراق؟ ومعاداة العملية  املعقول ان تقرر 
الد�ستور  على  اال�ستفتاء  االنتخابات ومقاطعة  ال�سيا�سية ومقاطعة 
وا�سدار الفتاوي �سد التطوع يف �سفوف اجلي�ص والقوى االمنية 
كلها مهما كانت املاخذ عليها ال تخدم اهل ال�سنة قبل غريهم. وعندما 
فيها  منهم  ق�سما  دخل  وان  ال�سيا�سية  العملية  تخريب  يف  ف�سلوا 
لتخريبها من الداخل جلاءوا اىل املظاهرات واالعت�سامات لكنهم مل 
ي�ستفيدوا من جتاربهم ال�سابقة بل متادوا يف عزل اهل ال�سنة عن 
اهل  ان  باعتبار  طائفية  وخطابات  ب�سعارات  العراقي  ال�سعب  بقية 
ال�سنة مهم�سني يف حني كان عليهم رفع �سعارات �سد الف�ساد فقط مما 
تك�سب كل ال�سعب العراقي لال�سرتاك بها وتادي لنتائج باهرة الهل 
وم�سائبها  داع�ص  جلب  اىل  ادت  كما  ال   . وال�سعب  وللوطن  ال�سنة 

ونكباتها الهل ال�سنة وللعراقيني جميعا .

مبدعون
من العراق إلتهاب الكبد الفيروسي: الوباء الصامت يدق طبول الخوف 

عبد اللطيف الدليشي

البادىء أظلم

سوالقا بولص يوسف

أقالم حرة

  يقول علي ناظم "كا�صب"ان اأي �صخ�ض يريد ان يعقب معاملة 
يف احدى موؤ�ص�صات الدولة ي�صل اىل نتيجة واحدة مفادها ان 
احلكومة او املوظفني فيها يريدون ان ينغ�صوا حياة املواطن 
املواطن  جعل  خالل  من  كانت  مهما  �صورة  باي  امل�صكني 
يراجع املوؤ�ص�صة ذاته عدة مرات يف اال�صبوع من بداية الدوام 
وحتى نهايته وتركه يلهث ويتو�صل املوظف من اأجل اإجناز 
وال  بل  العناء  هذا  مثل  ت�صتحق  ال  معاملة هي يف حقيقتها 
اإن  بل  والوقت  واملال  اجلهد  من   1% عليها  يبذل  ان  يجب 
ابتزازهم   اجل  من  االخرين  معامالت  يوؤخر  الذي  املوظف 
او  اخلارجيني  االأعداء  ولي�ض  للمجتمع  احلقيقي  العدو  هو 
يف  هم  فيما  خطرهم  نتجنب  ان  نحاول  الذين  االرهابيني 
جميلة  مكاتب  وخلف  مكيفة  غرف  يف  يجل�صون  احلقيقة 
ولكنهم ا�صواأ واكرث خطرا على املواطن من العدو اخلارجي،ما 
اأرحم  ال�صيا�صيون  به  يت�صدق  الذي  اخلارجي  العدو  يجعل 
الفا�صد  الداخلي"املوظف  العدو  من  بلدنا  على  خطراً  واأقل 
التعبري  يف  االقت�صاد  ارتاأينا  اإذا  املرات  مبئات  واملرت�صي" 
"معلمة" ان احلكومات  اينا�ض مالك   التجريح.وتقول  وعدم 
املتعاقبة كان لها هدف واحد هو ان تكون مبناأى عن املواطن 
من خالل تعقيد حياته وجعله م�صغواًل دائمًا ب�صغائر االأمور 
التي جتاوزها االن�صان يف بقية البلدان ال�صيما االوربية منها 
منذ مئات ال�صنني ،فيما جند ان املواطن العراقي ي�صعر بفخر 
ومقدرة عندما يتمكن من اإجناز معاملة تهم حياته اليومية 
مهما كانت ب�صاطتها ونوعها يف اإحدى دوائر الدولة وكاأنه 
من�صي  موظف  توقيع  على  ح�صل  اأنه  ملجرد  انت�صاراً  حقق 
.  وت�صاءلت مالك كيف ن�صل اىل  �صيئا  ال يعرف من احلياة 
م�صتوى ال�صعوب االوربية بعد ان جعلتنا نتخلف عنها مئات 
مبكرا  وينه�ض  ون�صاط  بجد  يعمل  منا  اأي  زال  فما  ال�صنني؟ 
يف �صبيل اإخراج �صورة قيد من دائرة االحوال املدنية اما اذا 
ار�ض  قطعة  ي�صرتي  ان  عتيا  الكرب  من  يبلغ  ان  وبعد  متكن 
فارغة لي�صيد عليها دارا تاأويه وا�رشته فانه يرى الويل بام 
عينيه قبل ان ي�صتخرج �صند التمليك من دائرة العقار .واردفت 
اذا من يتاآمر على املواطن العراقي هل مازال االأمريكيون اأم 
احلكومة والربملان من خالل تطبق قوانني اأكل عليها الدهر 
و�رشب ومل تكن �صاحلة حتى يف زمانها بل �رشعت من اجل 
حفنة من املنتفعني،فيما جند ان جميع الدوائر واملوؤ�ص�صات 
احلكومية ما زالت على داأبها يف تكدي�ض االأ�صابري واالأوامر 
االإدارية واالحتفاظ باأطنان من الوثائق التي التهمت الفئران 
نف�صه  للموظف  وم�صنية  متعبة  النتيجة  اغلبها،فتكون 
او  الوظيفة  هذه  يف  و�صعته  الدولة  ان  املواطن  يعتقد  الذي 
يكون  اأن  ارت�صى  النه  باملواطن  التنكيل  اجل  من  الدائرة 
بتعايل  املراجع  ي�صتقبلون  املوظفون،الذين  يحركها  دمية 
وينظرون اليه نظرة دونية وكاأنهم فوق م�صتوى الب�رش مبجرد 
ان ي�صع املراجع قدمه امام اول �صبابيك املوؤ�ص�صة او عندما 
يدخل مبنى هذه الدائرة اأو تلك وكاأن املوظف يريد ان ميعن 
فيها  ولد  التي  ال�صاعة  يكره  ويجعله  باملراجع  التنكيل  يف 

عراقيًا.  

الروتين صاحب الكلمة العليا 
في الدوائر الحكومية

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Thu. 20 Jul. 2017 issue no 387
الخميس 20 تموز 2017 العدد 387


