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تعرضـت الطفـلة الى حـادث اختـناق بـقشر جـوز أو قطـعة جـوز كما
ذكرت وسائل االعالم!

كما تناقل االعالم احالة الـطفلة من مستشـفى الديوانية الى النجف
ثم الى بغداد!

احلالة حـالة طـوار بكل مـعنى الـكلـمة حـيث التنـفس رقم واحد في
حياة االنسان!

ستـشفى تعـليمي حسب اذا لم تسعف فـي مستشـفى الديوانـية? ا
قاييس العراقية ألن في الديوانية كلية طب! ا

اذا يفتقـر مستشفى تـعليمي عراقي الى جـهاز يعتمد عـليه الطبيب
في حـالـة مـثل حـالـة رفـيـف حـيـدر و ال أمل ألحـد في انـقـاذ انـسـان
تـعـرض الى اسـتـنـشـاق جـسم صــلب الى داخل اجلـهـاز الـتـنـفـسي

نظاري. بدون التداخل ا
 ? أليس في الديوانية حكومة محلية لم نسمع لها رن

ان العراقي تنافسوا و تطاحنوا في سبيل أليس فيها نواب في البر
خدمة أهالي الديوانية الكرام?

ـقـيـمـون آخـر من يـجب اسـتـجـوابـهم أو مـحـاسـبتـهم و هم األطـباء ا
احللقة األضعف في النظام الصـحي العراقي و النظام الصحي هو
األضعف في اهتمامات احلكومـة االحتادية و احلكومات احمللية في

عراقنا احلبيب.
بـالـرغم من وجـود نـوعـ من الـبـشـر في الـعـراق ظالـم و مـظلـوم لن
ـسـؤولـيـة  سـواء كـانت سـيـاسـيـة أو أدافع عن أحـد فـقط أقـول ان ا
دينـيـة أو عـشـائريـة أو وظـيـفيـة تـقـرب االنـسان بـالـتـدريج الى الـنوع
ـــســؤول األعــلى أقــرب الـى الــظــالم من الــظــالم و بـــشــكل طــردي ا

سؤول الصغير. ا
هل يكفينا البكاء و احلزن على رفيف حيدر?  
هل ننساها حل فجيعتنا بغيرها ال قدر الله?

قـناة الـشـرقـيـة الـفضـائـيـة غـطت الـفـاجـعة و لـذلك أوجه كالمـي لكل
العـامـلـ فـيهـا مع الـتـحـيـة و االحتـرام و أسـألـهم بـانسـانـيـتـهم قبل

وطنيتهم: 
ال تنسـوا رفيف و ال
ـــوضــوع تــتـــركــوا ا
ألنــــكـم الــــســـــلــــطــــة
الرابـعـة و السـلـطات
الثالث التي تسبقكم
كــلـــهـــا مـــقـــصــرة و
عـلـيــكم الـتــعـاون مع
الــشــعب لـــلــحــد من
تـــــــهـــــــاونـــــــهـــــــا في

واجباتها.
ـــان الـــعــراقي الــبـــر
مسـؤول عـن اصدار
الــتــشــريــعــات الــتي
تــــضـــــمـن جلــــمـــــيع
العـراقـي احلـصول
عــــــلـى الــــــرعـــــــايــــــة

الصحـية التي تـليق بالـبشـر و كذلك علـيه و من خالل دوره الرقابي
ركـزي و احملـلي و ال يكـتـفي باسـتـجواب متـابـعة األداء احلـكـومي ا
الوزراء بل يراقب احملافظ و أعضاء مجالس احملافظات من خالل

أعضائه نواب احملافظات. 
لو كـان احملافظ و مـجلس مـحافـظة الـديوانـية مـتابـعا مـخلـصا ألداء
ؤسسات الصحية دائرة صحة الديوانية و مطلعا أمـينا على حالة ا
ـسـتـشــفـيـات أمـا كـان قــد شـخص نـقص األدويـة و كـافـة و مـنــهـا ا
ساندة الكات التمريضية و الصحية ا عدات و معاناة األطباء و ا ا

رضى. األخرى و األدهى و األمر معاناة ا
ـسـؤولـ مـحلـيـ كـبـار لـديـهم صالحـيات ال مـا هو تـقـيـيم االعالم 
يـتـمـتـع بـهـا أي طـبــيب في الـعـراق ال يــفـعـلـون شـيــئـا لـلـمــسـتـشـفى
ـاذا يعقدون االجتماعات و التعليمي الذي يـخدم ناسهم و شعبهم? 
واطـن و صحـته و ـاذا ال يـهـتـمـون حلـيـاة ا مـا الذي يـنـاقـشـونه? و 

ان?   لديهم جلنة للصحة على غرار البر
رض و بـقية أعضاء الفريق اذا يترك األطباء و مـساعديهم من 
رضى الطـبي بـدون أجـهـزة و بـدون أدوية و بـدون عالج كـيـمـيـاوي 
ضـادة لعضـة الكـلب و لدغة الـعقرب و صـول ا السرطـان و بدون ا
غيـرها كـثـير وعـندمـا حتـصل مصـيـبة أو كـارثة تـوجه أنـظار الـناس
الكات الطبـية و الصـحية الـتنفيـذية التي ال حـول لها و ال قوة الى ا
ـبـاشـر من احملـاسـبـة و ال يـحـصل أي تـطور في سـؤول ا و يـفلـت ا

ؤسسات و اخلدمات الصحية. واقع ا
هنا أريـد أن أقول ان الضـغط العشـوائي على األطـباء و مسـاعديهم
في الفـريق الـصـحي سـلوك خـطـر و هـدام ...نعم هـدام ألن الـطـبيب
ـمـارسة الـطبـية اخلائف لن يـستـطـيع العـمل بـشكل صـحيح و ألن ا
مسألة حساسة جدا تتعامل مح مسألة حياة أو موت و ليست كتاب
رسـمـي يـحــرره مـوظـف و يـوقــعه مــديـر. أرجــو الــتـنــبه الى مــأسـاة
التهديـد و اخلوف و تأثـيراتهـا اخلطيـرة على صحـة و سالمة جميع

العراقي فكيف يسلم االنسان نفسه لطبيب خائف و مهدد. 
أقـتـرح عـلى الـشـرقــيـة كـمـؤسـسـة اعالمـيـة عــراقـيـة  مـتـمـيـزة تـبـني
بـرنـامـجــا عـمـلـيــا  يـشـتـرك فــيه االعالم و األطـبـاء و مــسـاعـديـهم و
ـشــاركـة النــقـاذ حــيـاة الــعـراقــيـ و أنـا ـواطــنـ الــراغـبــ في ا ا
مـسـتـعـدة لـلمـشـاركـة فـيه تـتـابع فـيـه أوضـاع ردهات الـطـوار في
عرفـة عدد األسرة ستـشفيـات التـعليـميـة بالتـحديد كـبدايـة و ذلك  ا
الكـات العـاملـة فيـها و تخـصصـاتهم اخملصـصة لـلطـوار و عدد ا
الكـات الـطـبـية من بـاطـنـيـة و أطـفـال و جـراحـة. مع ضـرورة قـيـام ا
باعـداد قوائم بـاحلـاالت الطـارئة الـبـاطنـية و اجلـراحـية و األطـفال و
الكات الصحية و النسائية تكون معلومة لألطباء و مساعديهم من ا
لالعالم و كافة اجلهات الرقابية. حتى نـتمكن من متابعة احتياجات
التعـامل مع هذه احلـاالت من أدوية و مسـتلـزمات و مالكات بـشرية
و مـنـهـا تـواجـد األطـبـاء االخـتـصـاص في هـذه الـردهـات عـلى مـدار
الـسـاعـة و األفـضل أن يـكـون الــدوام فـيـهـا ثالث وجـبـات كل وجـبـة
ـسـؤولـة عـلى ـدة ثـمـان سـاعـات. و نــحث و نـدفع اجلـهـات ا تـعـمل 

وفق. توفيرها باستمرار و الله ا
ساعد { األستاذ ا
اختصاصية طب األسرة و اجملتمع
amal_swidan@yahoo.com
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فــــضال عــــلى ضــــعف الــــرقــــابـــة
انية. البر

كــمــا وجـدنــا من جــهــة أخـرى أن
قـانون االسـتثـمار وتعـديالته كان
ـــنــــطـــقــــة اال انه لم األفـــضـل بـــا
يُستثمر بـسبب عدم تطبيق نظام
النافذة الواحدة مع وجود الكثير
ـعــيــقــات والــتــداخالت بـ مـن ا
ـــشــاكل أجـــهــزة الــدولـــة حــيث ا
احلـقيقـية الـتي تتـعلق باالراضي
فــهـنـاك مـشـاكل افــراز الـبـسـاتـ
وتـغـييـر اجلـنس وتعـدد اجلـهات
الكـة; ناهيك عن مـشاكل خاصة ا
واطن بالتمـويل سواء من جهة ا
ومنحه قـرضا ميـسرا أم من جهة
ـــســـتــثـــمــر وتـــســهـــيل مـــنــحه ا

القروض.
وكـــذلك تـــمـــثـل مـــشـــاكل الـــبـــنى
ـعـيقـات في الـتـحـتـيـة احـد اهم ا
تــــخــــطـي هــــذه األزمــــة إذ وزعت
وزارة الــبـــلــديــات واحملـــافــظــات
االالف من قطع األراضي السكنية
لــلـــمــواطــنـــ في مــنـــاطق غــيــر
مخـدومـة مـا أعـاق بـنـاءها عالوة

في احملـــافــظــات احملــررة والــتي
هـي احـــــــد أســــــــبـــــــاب عـــــــزوف
ـــواطـــنـــ عـن الـــعـــودة وتــرك ا
مـعـسـكـرات اإليـواء;  مـا ادى إلى
ـشــكــلــة فـهــنــاك ماليـ تــفــاقم ا
الـعــراقـيـ الـذين يــفـتـقـرون إلى
مـنـازل تـأويـهم وعـوائـلـهم  رافق
هذا غـيـاب سـلـطة الـقـانـون الذي
أدى إلـى اتــخـــاذ اراضٍ لــلـــدولــة
واراضٍ زراعــيــة ســكــنــا لـبــعض
مواطن  يـعاني أكثرهم من عدم
حــصــوله عـــلى  مــأوى لــلــعــيش
فـأصــبح هـذا خـطــرا يـهـدد األمن
واالستـقرار الداخـلي بشكل كـبير
 فـيـما  اضـطر الـكثـير مـنهم إلى
اسـتـئـجـار بـيـوت بـبـدالت إيـجـار
ـديـنـة أو الـلـجوء مـرتـفـعـة في ا

إلى السكن العشوائي.
وقــــــــــد وجــــدنــــا أن ســــيــــاســـة
االسـكان الـوطنـية الـتي اُقرت في
عام 2010 لم يُنفـذ منها سوى 5
ـــئــة حـــتى عــام 2018 وهــذا بــا
ـلف دلــيل عـلى سـوء إدارة هـذا ا
ـعـنـيـة من الـوزارات واجلـهــات ا

تـعـدُّ أزمة الـسـكن أبـرز الـقـضـايا
التي يعاني منـها العراق حكومة
وشــعـبــا; وتـزداد األزمــة كل يـوم
اتـسـاعـا  وتـنـعـكس اثـارهـا عـلى
الوضع االقـتصادي واالجـتماعي
والسـياسي واالمني  بـشكل عام;
وعـلى الـرغـم من كـونـهـا مـشـكـلـة
ـة اال انـهـا ازدادت بـعـد عـام قـد
2003 إذ تـشـيـر تـقـديـرات وزارة
التـخطـيط إلى أن العراق يـحتاج
إلى ثالثـة ماليـ وحـدة سـكـنـية
ويأتي هـذا في ظل مـعدل تـقـريبـا
ـــو مــرتــفـع يــعــدُّ األعـــلى عــلى
مــــســــتــــوى الـــشــــرق األوسط إذ
ــئــة -3 يــتـراوح مــابـ (2.8 بــا
ـعــدل مـلـيــون نـسـمـة ـئـة) و بـا
سنـويا األمر الـذي يتطـلب انشاء
120 إلى 150 ألف وحدة سكنية
(إذا مــاعُــدَّ مــعــدل أفــراد األســرة
أربـعة) وهي نـسبـة تراكـمية أدت
الى ارتـفـاع نسـبة حـاجـات البـلد
فـي ظل عدم وجـود بـنـاء مسـتـمر
لـوحـدات سـكـنـية ; وكـذلـك الدور
ـهـدمة اآليـلـة لـلـسـقـوط والـدور ا
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انقرة

وتـــخــرج  الـــوانـــا وضـــروبــا من
الصـور تعجب  بصـقلهـا  ودقتها
واحكام  صنعتها  ولكن ال حتس
ان يـــــد  انـــــســـــان حي  وقـــــلـــــبه
ورائــــهـــا.. وشـــان هــــؤالء الـــذين
طـغـوا  عـلى مـرافق احلـيـاة كـافة
شـــأن االصــنـــام  الـــقت بـــهم  يــد
الــقـدر  الــعــابــثــة في ركـن  خـرب
عـلـى سـاحل الــيم. .بـعــيـدين  عن
مــــفــــهـــوم االلــــتــــزام  احلـــيــــاتي
ــوقف واخلـــلــقي االنــســـاني.. وا
اخللـقي  هنـا  هو مـوقف مبدأ  ال
مـــوقـف  عـــظــــة  او حـــكــــمـــة  او
اســـتـــهـــواء  لـــعـــواطف الـــنـــاس
بــــأدعـــاء  بـــطـــوالت زائـــفـــة.. وال
نـعــرف  كــيف نــتـصــدى  لــهـؤالء
الـطغـمة الفـاسدة..هل بـالسـخرية
مـــــرة.. وبــــالـــــرثـــــاء  مــــرات.. ام

بالتعرية  الكاملة دائما..
هؤالء الـذين ابـتـدعـوا  أخـيـلة  ال
ظـل لـهـا مـن حـقـيــقـة  في دنــيـانـا
وتـغــلـيــفـهـا بــطـنــ  من االلـفـاظ
ـــداورات الــكـالمــيـــة  الــتي  ال وا
طـائل لهـا..انه حقـا  واقع مريض
يريد ان ينتفض  وان يتحرر  من
اسـار رهـيـبـة..وعـبـوديـة  قـاسـيـة
عــــنـــد مــــجـــتـــمـع  يـــتالعـب فـــيه
السيـاسي  لعبـة القط والفأر  وال
يحاول ان يكشف  شيئا  او يعبر
عن خــاجلــة  او يــثــيــر  حــقــيــقـة
ــا  هـو لــعب خـارجي  يــقـوم وا
عـلى االسـتهـواء  واخلـداع..وهذا
مــــــا نـالحـــــــظه  فـي الــــــبـــــــرامج
احلــواريـة الـتـلـفـزيـونـيـة  عـنـدمـا
يـــســتــخــدم  الــســيــاسي  الــلــفظ
واالشـــارة  واخلـــاطـــرة لـــيـــلــوي
عــنق اجلـمـاهـيـر  ويــحـيـلـهـا الى
اداة طـيـعـة  في يـديه  لـيـضع في
عـقـلـهـا وقـلـبـهـا مـا يـريـد  فـهو ال
يـضيف  شيـئا وال يـقدم  لـلناخب
الـذي انـتـخـبه في يـوم مـا جـديدا
بل هـو يـنزل  بـكل مـعـنى الـكـلـمة
ـفـهوم الـعام  لـذلك الـناخب الى ا
ليـخـدعه  ويـضله  عـمـا يـجد الى
مــا يـــريــد لـه ذلك الــســـيــاسي ان
يـجـد!! واحلـقـيـقـة لـيس في وسع
الـسـيـاسي  اذا شـاء  ان يـبلغ من
الـنــاس  مــا يـشــتــهي ان يــجـاوز
الـسطـوح  او يـهوى الى االعـماق
ويـــــطــــلـب  االغــــوار..واال جــــاوز
مـحـيـطهـم وحلـق  فـوقهـم  وغاب
عن نـاظـرهم  فـلم يـلـحقـوا  به  !!
ـــســــألـــة هـــنــــا هي مــــســـالـــة وا
مـبـدا..اهو االسـتهـواء كـما ذكـرنا
والـكذب  والـتـأثيـر على الـفرد  ام
اجلمـهور  ام  هـذا االنسـان الفرد
الــذي  هــو الـتــحــام مع اجملــتـمع
في مـحــاولـة  لـلـكــشف عن جـديـد

راجح....وهــــنــــا نــــتــــســــاءل  كم
فيـلسوف لـدينا  بـ السيـاسي
ــانــيــ  والـوزراء  حــيث والــبــر
حـرمنا من مـقومـات  رفيـعة ال بد
من توفرها..نعم تلك حكمة بالغة
 لـيـتـنـا نـتــمـسك بـهـا  ونـاخـذهـا
قــــاعـــدة  مـــفـــادهــــا(مـــكـــان لـــكل
شـــــــــيء..وكـــــــــل شـــــــــيء  فـــــــــي
مــكــانه)..هــذا لــو عــرفــنــا قــيــمـة
انـفسنـا وقيـمة اختـياراتنـا  لهذا
الــنــائب  وذلك الــوزيــر..والـواقع
ان التقدير الذاتي  (وال نقصد به
ولكـنا  نقصد الغرور الـسخيف )

عقول.. االدراك ا
ان االنـسـان  مـخـلـوق نـافع..عون
الخيه االنسـان في حتقيق  حياة
صـاحلة..وفي اسـتثـمار االخـتيار
اسـتثـمارا  طـيبا..يـجب ان نؤمن
بـــاهــــمـــيـــة اعــــمـــالــــنـــا..وان كل
االدمـيـ  نافـعـون ..وكـل انـسان
يستطـيع  ان يقوم بعمل في هذه
 الـدنـيـا  وال يـسـتـطيـع غـيره  ان
يــــقــــوم به..فــــاذا امــــنـــا  بــــهـــذه
احلقـيقـة فانـنـا  نشـعر  ان لـزاما
عــلـيـنـا  الـقـيـام بـاخـتـيـار الـرجل
ــــــــــكـــــــــان ــــــــــنــــــــــاسـب  فـي ا ا
ـنـاسب هـذا ـنـاسب..والــرجل ا ا
ان ظــــهــــر  في بــــرنــــامج حــــوار
تـلفـزيـوني او اذاعي او في ندوة
جمـاهـيريـة عـامة يـجب أن يـكون
مـلـمـا بـراي  رصـ  وفـكـر مـنـير
ـا يـحـمـله من ـتـلـقي   لـيـقـنع  ا
بــرنـامـج سـيــاسي  قــيم  الـذي ال
يـسـتغـني  عـنه  كل سـياسي  في
ـان  او في الـسـلـطـة لـيـفـوز الـبـر
بثقة الناس  ويـكون صاحلا فتيا
 متـيـنا  صـلـبا قـادرا عـلى حتمل
مـسـؤولـيــاته  وعـلى االسـتـمـتـاع
بـتحقـيق ذاتيـته  حتقـيقا يـتوافر
فــيـه  رضــاه عن نـــفـــسه  ورضــا

اجملتمع عنه.. 
وفي الـفـتـرة مـا بـعـد  عام 2003
ـــون  الــهــائــمــون انــتــشــر احلــا
واصـحـاب الـصـنـاعة  والـتـزويق
حتى طغـوا على مستـهل  مرحلة
االحـتالل  وكـادوا يـطـفـؤن  اكـثر
من مـصـبـاح  اضـاء وسط عـتـمـة
عــفـنــهم..حــتى بــات كل رمـز  من
رمـــوز االبـــداع  بــدعـــة  بـــيـــنــهم
يــنــبــغي أن  يــحــاربــوه  بــسالح
اجلهل واالدعاء  والغرور الكاذب
 والـذي يـسـانـدهم فـيه  رأي عـام
ـــــرن بــــــعـــــد  عـــــلـى احلس لـم 
..وفي هـذا والــتـذوق الــسـلــيـمــ
ـرء صــانـعـا  ال الــصـدد  يـكــون ا
اكــــــثـــــر  اذا رزق الـــــصــــــنـــــعـــــة
السياسية  وحرم االلهام..صانعا
 كتـلك االالت  التي تدور بال روح

ضـمن سـلـسـلـة كـتـابـاتي  عن فن
الكالم واصوله..

نـــتــــنـــاول الــــيــــوم بـــعــــضـــا من
ـــانـــيــ الــســـيـــاســيـــ والـــبــر

ــســؤولــ  واقــول (بــعــضــا) وا
ــرارة عن الــتــخـلف ونــتــحــدث 
الـــثــقــافـي والــســيــاسـي عــنــدهم
حيث يطلون علـينا  عبر البرامج
الـتــلـفــزيـونـيــة  وهم ال يـتــقـنـون
الــكـالم  ويــجـــهـــلــون  مـــفـــاهــيم
العـلـوم السـيـاسيـة  وقـد حفـظوا
(درخـا) مـفـردتـ  ال ثـالـثـة لـهـما
تــتــكـــرران بــ جــمــلــة  واخــرى
اثـــنـــاء احلــوار وهـــمـــا(يـــعـــني)
و(الــيــوم) وكـأن  مــواهب الــكالم
قد نضبت عـندهم.. وقد احصيت
الحــدهم خـــمــســـا  وثالثــ مــرة
كـلــمــة (الـيــوم) وكـأنــنـا قــد كـتب
عـلـيــنـا  ان ال نـسـمع وال نـشـاهـد
سـيـاسـيـا لبـقـا  يـتـميـز  بـثـقـافته
الرصـيـنـة  التي تـسـبـقه الحتالل
ــشــاهـدين.. قــلــوب جـمــاهــيــر  ا
وبعلـمه  السياسي الـغزير  الذي
هـو طريـقـه الى وجـدان  نـاخبـيه
ومـــحـــبــيـه..وبــحـــواره  الـــشــيق
ـعاني اجلـذاب  الذي يـحمل كل ا
ــــــــقـــــــــصــــــــودة  لــــــــيـــــــــرضي ا
نـوازعـهم..ويطـفيء  غـرامهم الى
سـماع  مـناضل  ومـجاهـد وطني
االنـتـمـاء  حـتى الـثـمـالـة  لـيـتـرك
اصداءه  التي ال تنسى في ذاكرة
الناس  ومداركهم  ليكتشفوا فيه
ــــــــصـــــــداقـــــــيــــــــة والـــــــثـــــــراء ا
الـسيـاسي..اضـافة الى احلـضور
ـتـمـيـز..وقسـط وافـر من الـذكاء ا
..وخـــفــــة الـــروح.. ومــــنـــذ اقـــدم
ـــقـــنع الـــعـــصـــور  وفن الـــكالم ا
ؤثر  يستاثر  بحب عدد كبير وا
من اعـــظم الــــشـــخـــصـــيـــات  من
خـطــبـاء وفالسـفـة..حــيث يـرتـكـز
هـارة في انتقاء هذا الـفن  على ا
ـفـردات  وتــلـفـظـهـا ..والـنـجـاح ا
والـتالق  في هـذا الفن  امـر ليس
ا مـرجـعه الـصـدفـة  واحلـظ..وا
وهـبة يـستـنـد على اسـاس  من ا
والثقافـة العامة  والقـوة الذهنية
 عنـد الـفـرد..فـكـيف اذا  كـان هذا
ـانـيـا او الــفـرد سـيـاسـيــا  او بـر
وزيرا..وال تزال  تتعلق  بذاكرتي
ــــقــــولــــة الــــتي قــــالــــهــــا تــــلك ا
الــفــيــلــســوف  الــقــد  ارســطـو
(يـــنــبــغـي ان ال نــضــيـع  الــهــبــة
الـثــمـيـنــة لالخـتــيـار  الــصـحـيح
ــــســـؤولـي الـــدولــــة  ووزراءهـــا
وارجـو  ان يكونـوا من الفـالسفة
)..لضمان  بث الـعدالة  واحلكمة
ــســتـنــيــر  وتــصـريف والــفــكـر ا
االمـــــــور  بــــــكـــــــفـــــــاءة  وعـــــــقل

فـاغـري االفــواه  كـالـبـلـهـاء  امـام
هؤالء السـياسيـ الذين اغوتهم
الــسـيـاســة الـتـي  ال يـفــقـهــونـهـا
اصال وال يـتقـتنون اصـول الكالم
فـــيـــهـــا..وتــلـك حــقـــيـــقــة جتـــلت
لـلــقـاصي والــداني  عـبــر مـنــابـر
الــبــرامـج الــتــلــفــزيـــونــيــة الــتي
تــعـرض لــنــا شــرائح يــحــاولـون
اثـــبـــات وجــودهـم بــتـــضـــاربــهم
وتـصادمـهم مع بعـضهم الـبعض
لــتــحــقــيـق  مــكــاسب جــبــهــويــة
ومـصـالح شــخـصـيـة  بـعـيـدا عن
وضوعية االخالق السياسية  وا
واتخذوا مصير الوطن  والشعب
هـزوا  وارهـقـوا الـنـاس طـغـيـانـا
وجـهال  وهم يـثـيـرون الـضـغـائن
ويـــحــســبــون انــهم  يــحــســنــون
صـنعـا ولكـنهم  فـشلـوا  فحـبطت
اعـمالـهم حـتى اصبح الـشعب  ال
يـــــقـــــيـم لــــهـم وزنـــــا  النـــــهم في
جـداالتهم الـفـارغـة  يـنـفـخون في
قربـة  مقطوعـة  ال من سميع  وال

من مجيب.. 
ورغـم هــذه االمـور والــتــفــاصــيل
ـة  نـقــر ونـعـتــرف بـان هـذه ــؤ ا
الــظـاهــرة  ال تـعــني ان الــسـاحـة
الـــســيــاســـيــة  ال يــظــهـــر فــيــهــا
انيـيون  حكماء سياسيـيون وبر
وعـقالء وفالسـفـة  ولـكن لـقـلـتـهم
يضيـعون  في الهواء كـما يضيع
الـدخـان  وهم اي هــذه الـقـلـة من
النـخبـة احلـكيـمـة  يحـاولون  ان
يــســاهـــمــوا فـي نــفض الـــغــبــار
ـتـراكم  عن صـحـائف الـعـمـلـيـة ا
ـزكـومــة  بـالـغـلـو الـسـيـاســيـة  ا
الـذي يــسيء  ويـشــوه  الـصـورة
احلـــقـــيــقـــيــة لـالمــة الـــعــراقـــيــة
االصــــيـــلـــة والـــدعـــوة  الى عـــدم
الــعـــودة  لــلــعــيـش في الــتــاريخ
واثـــارة االحـــقـــاد  واســـتـــخـــدام
الــعــقل الــراجح  لالســتــفـادة من
الـتــجــارب والــعـبــر  لــيــلـتــفــتـوا
ـر.. وهكـذا لـقد ـعـاجلة الـواقع ا
انـــصــــرف  االنـــســـان الــــعـــراقي
الـواعي بـسـبب هـؤالء عن بـرامج
بعض الفضائيات  واشاحوا عن
مـشـاهـدتـهـا  وسـمـاعـهـا  بـسـبب
حتــولـهــا الـى ســاحـات  مــحــاكم
وحتقيـقات واسقـاطات  وحماس
فـــــارغ  واصـــــبـــــحت اقـــــرب الى
الـســطـحـيـة  بـعـكس  فـضـائـيـات

في خـــــبـــــايــــا  هـــــذا االنـــــســــان
واعـمـاقه..والـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
في وضعـها احلـالي  برمـتها هي
هــذا االسـتـهـواء  واالمالء..وهـذا
ــوقف  هـو نــقــطـة الــفـصل  في ا
دور الــســيــاســة  في احلــيـاة في
هـــذا الـــعـــقـــد مـن الـــزمن  الـــذي
اسـتـيـقظ فيـه االنسـان  الـفرد من
ســـبـــاتـه الـــعـــمـــيـق..فـــلـــيس من
ـــعــقــول  ان تـــظل  مــا تـــســمى ا
بالـعمـليـة السـياسـية  ان تـفرض
وجـودها وكـيـانـهـا  عـلى  رسـالة
ــــبــــدا.. ولــــيس من الــــفــــكـــــر وا
االنـصـاف  بـعـد كل هـذه الـعـقـود
الـتي  مـر بـهـا اجملـتـمع الـعـراقي
فـــتــــخـــلف وانــــهـــار  وركع حتت
ــهـــاتــرين ــزيـــفــ  وا تــاثـــيــر ا
ـريـضة  من واصحـاب الـعـقـول ا
اشباه  الـسياسـي ان يظل  هذا
هـو مفـهـوم  الـسـيـاسـة وان تظل
هـــذه هي  رســـالــــة الـــســـيـــاسي
الـيـوم.. لقـد اسـتـطاعـت العـمـلـية
ـرتبطة  بالسلطة ان السياسية ا
تفـرض  مـفـاهيم خـاطـئـة  سادت
مـنذ وقع  احلـكم  حتت سطـوتها
ــقــايــيــســهــا وظــلت  تــتــحـــكم 
ــذهـــبــيــة  تــارة ومــعــايـــيــرهــا ا
والــطـائــفــيــة تــارة أخـرى  حــتى
شـــوهت  وجه عـــلم الـــســـيـــاســة
واخــفت  اجلـــواهــر من تـــراثــنــا
الفـكـري والـدبـلـومـاسي..وافرزت
مـــجــمـــوعـــة  من االنــعـــكـــاســات
الـــكــاذبـــة  الــتـي ال تــكـــشف  عن
جـوهـر الـشـعب الـعـراقي االصيل
ـكن الـذي اصـبح يــعي  بـانه ال 
ان يقاد من انفه  لـيقتنع  ويؤمن
ـســطـحــات  وفـقــاعـات  زائــفـة
التي ال تضيف له  زادا  وال تقدم
له جديدا  يـنير حـياته او يكشف

عنها.. 
ومن سـخـريــة الـقـدر  ان نـشـاهـد
ســيـــاســيـــا تــنـــقــصـه الــثـــقــافــة
الـــســيــاســيــة  وال يـــتــقن الــكالم
ينشر فكـرا مشوها  ال ندري على
اي شيء مــبــني قــوامـه  األلــفـاظ
بتذلة  ومـا الفت اجلماهير  ان ا
تــسـمع وتــتــأثـر  بــهـا  وتــنــفـعل
ـبــتـذالت  مـا عـادت لـهــا..وهـذه ا
تـؤثـر  عــلى اجلـمـاهـيـر  النـهـا ال
تـكــلـفـهم  مـشـقـة بـعـد الـيـوم  وال
تــدعــهم حـــيــارى  ..وال تــتــركــهم

اخــرى  حـقــيــقــيــة  ومــتــمــســكـة
هنة  والتي حتمل معها بشرف ا
جنـاحهـا  قبل  ان تـولد وتـعرض
نــفـســهـا  لــتــنـتــصب  في قــلـوب
اجلــمـــاهــيــر  وتـــقــدم بــكـل ثــقــة
اعالمـا اصـيال  مـحـتـرفـا صـادقـا
وان كان االعالم  االصـيل ال يلقى
 اال صــــدى  ضـــــئـــــيال فـي هــــذه
االيام!!!! وبهذه الرؤية الواضحة
ومـن خالل  مـتــابـعــتـنـا  لــبـعض
ـانـيـ الـسيـاسـيـ (وليس الـبر
كـلـهم) عـبـر اطاللـتهـم  في برامج
حــواريــة تــلــفـزيــونــيــة واذاعــيـة
نحـدد افتـراضـا مهـمـتهم لالبـانة
عن انفـسهم في اخالص  وصدق
 لـلـتاثـير عـلى النـاس  وامتـاعهم
ـــهــارة  الـــســيـــاسي الـــنــاضج
الــصـادق وقـدرتـه  عـلى الــتـحـكم
ــعـنى  ومـا يـتـيـحه في الـلـفظ وا
لـه تــمـــكــنـه من حـــسن صــيـــاغــة
الكالم  وجودة احلـوار وفصاحة
 االســــــلـــــــوب  الى اخـــــــر هــــــذه
الـــــعــــبـــــارات الـــــتي هي صـــــلب
مبـاحث  العلـوم السيـاسية..ومن
هـذه الرؤيـة  نفـهم  السـياسة من
الداخل  كـعمـليـة  تـعبـير واقـناع
تتـطلب  الصـدق واالخالص  كما
عـاناة والبـحث..وليس تـتطـلب ا
في هـــذه الــدعــوة  اي انــصــراف
عن قـيـمـة اجلـمـال في  االسـلـوب
او ضـــرورة تــوخـي  دقــة الـــلــفظ
في احلـوار الــسـيــاسي  وجـرسه
ـــــا  هي دعـــــوة  الى ووقـــــعـه ا
ـتـدفق  من الـبـحث عـن اجلمـال ا
جـوهــر جـمــيل  في الـشــخـصــيـة
الــسـيــاســيـة  والــفـكــريــة وحـتى
االعالمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة..والى
تــلــمس  مــافي الــلـفـظ الـدال  من
جـمـال  وفي جـرسه الـدال  ايـضا
مـن اجلـــــمـــــال.. ويـــــقـــــول احـــــد
ـا رجل الــفالســفـة  الــقــدامى (ا
زعم  نفسه سياسيا  وخال كالمه
 من عـــنـــاصــر اجلـــمــال  فـــقل له

لست به).......
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ـهوش غير عنى  ا نكوش  _ ا
صفف.  ا

ــعــنى ــنــاكــفـة _ مــنــاكــفــون..ا
ــنــاقــشــة الــتي تــنــطـوي  عــلى ا
مــــــعـــــــاكــــــســـــــة وشــــــغـب..وفي
اللغة..ناكفه الكالم..عاوره اياه. 

ـستثمرين على غيـاب مايطمئن ا
بــشــأن ضـمــان تــســلم حــقــوقـهم

ادية . ا
ـشاريع الـسكـنية نـاهيك عن أن ا
االســـتـــثـــمـــاريـــة لم حتـل األزمــة
أيـضـا مـثل  مـشـروع (بـسـمـاية)
الذي يـعد األكبـر في العراق وهو
مــشــروع مـــشــتــرك بــ مــوازنــة
سـتثمرة  ولم الدولة والـشركة ا
يــكــتــمل حـــتى اآلن وإن اكــتــمل
فإنه لن يتـمكن من حل االزمة  ,ال
سيما وان أغلب الـعوائل الفقيرة
والـتي تـكـون الـنـسـبـة األكبـر من
الذين يفتـقرون إلى سكن ال تملك
القدرة علـى شراء الشقق زد على
هـذا عـدم اجناز مـشـروع الـطريق
الــــســــريـع الــــرابط بــــســــمــــايــــة
ـــركــزمــحــافــظــة بــغــداد وعــدم
إجنــاز خـط ســكــة احلــديــد الـذي

سبق وأن اُعلن عنه.
ـــــا يـــــؤسف لـه لم تـــــشـــــهــــد و
احملافظات بناء مـجمعات سكنية
كبيرة لذوي الدخل احملدود األمر
الــذي فـاقـم أزمـة الــعــشــوائــيـات
الـــــتي بــــلــــغت 523 ألـف وحـــدة
سـكـنــيـة في بـغـداد واحملـافـظـات
يـسـكنـهـا مـايـقـارب ثالثـة مالي

مواطن. 
ولكـون مشـاريع اإلسكان في دول
ـفصل األول العـالم كـلـها تـمـثل ا
إلنــعــاش االقــتــصــاد وانــحــسـار
الـبـطــالـة وارتـفــاع نـسب الــنـمـو
لــذلـك نــحن بــحـــاجــة الى جلــنــة
وطـنية عـليا تـتبنى تـنفيـذ القرار
ـلـزم لــلـحـكـومـة الـذي الــنـيـابي ا
انـضـجـته  جلـنـة مـراقـبـة تـنـفـيـذ
البـرنـامج احلـكومي والـتـخـطيط
ـــثل االســـتـــراتــــيـــجي والــــذي 

خــارطـة طـريق لــتـنـفــيـذ احلـلـول
عاجلة الزمة السكن في العراق ا
والــقــضـاء عــلى الــعــشــوائــيـات
وتأم السكن الالئق للمواطن
 ال سـيــمـا وان  الـقــرار جـاء بـعـد
مناقشـة مستفيـضة للمسودة من
أعضـاء اللجـنة في االستـضافات
واالجــتــمــاعـــات  وورش الــعــمل
وباشراك  وزارات كل من االعمار
ـالــيـة واالسـكــان والـبــلـديــات وا
والـتـخــطـيط وهــيـأة االسـتــثـمـار
ــثــلـ عـن الــقــطــاع اخلـاص و
تـمـخض عــنـهـا اخلـروج بـحـلـول
واقعـيـة وعمـليـة قابـلـة للـتطـبيق
حلل ازمـــة الـــســـكـن    تـــمـــثـــلت
بتشـريع جملة من القـوان منها
قــانـــون مــعـــاجلـــة الــتـــجــاوزات
السـكنـية وقـانون إفراز األراضي
الزراعـية والبـسات الـواقعة في
ضمن التصميم األساس حملافظة
بــــغـــداد والـــبـــلـــديـــات وقـــانـــون
ثل عن األراضي اسـتـيفـاء اجـر ا
ـتـصرف بـها مـلـوكة لـلـدولة وا ا
ألغــراض غــيــر زراعــيــة وقــانـون
ـــــعـــــاجلــــة صـــــنــــدوق الـــــدعم  
الــعـشــوائـيــات وقـانــون شـركـات
الــوســاطــة الــعـــقــاريــة وقــانــون
الـــتــطـــويــر الـــعـــقــاري وقـــانــون
الـتـمـويل الـشـامل وإعـادة الـنـظر
لكية فضال على بقانون دعاوى ا
تعديل قانون االسـتثمار وتضمن
القـرار رصد تـخـصيـصـات مالـية
في ضمن مـوازنة (2020 ) منـها
ـــشــاريع (2) تـــرلـــيــون ديـــنـــار  
تـطويـر البـنى التـحتـية وتـرليون
دينـار للمصـرف العقـاري لتمويل
مـشاريع الـسـكن  وترلـيون ديـنار
خُــــصِّصَ لـــصـــنـــدوق االســـكـــان

لــــــتـــــمـــــويل قــــــروض الـــــســـــكن
للـمواطـن و(500) مـليـار ديـنار
إلكـــمــــال مـــشـــاريـع اجملـــمـــعـــات
ـتلـكـئـة; كـمـا تـضمن الـسـكـنـيـة ا
ــــالــــيـــة; الــــقـــرار إلــــزام وزارة ا
ـركـزي; بــالـتــنـسـيـق مع الـبــنك ا
بإنشاء برنامج التمويل العقاري
تمـنح  من خالله قرضا لـلمواطن
التــقل قــيــمــته عن (75) مــلــيــون
ـدة( 25) ســنــة بـنــســبـة ديــنــار 
ـــئــة) فـــائـــدة ال تــتـــجــاوز (2 بــا
بضمان الوحدة السكنية على ان
واطن عن 18عـاما ال يـقل عـمـر ا
ـــرة واحــدة فــقط فـــضال  عــلى و
تـقـد تـسـهـيالت لـلـمـسـتـثمـرين
الــعـــراقــيـــ ولـــذوي الــشـــهــداء
والسجـناء السيـاسي على وفق
الـــقــوانــ الــنــافــذة و تــشــجــيع
الــصـــنــاعــة الــوطــنـــيــة لــلــمــواد
اإلنـــشـــائـــيـــة عن طـــريق تـــبـــني
ــواطــنــ احلــكــومــة جتــهـــيــز ا
نتجـة محليا ـواد اإلنشائيـة ا با
وبــــأســـعـــار مـــدعـــومـــة العـــمـــار
دن احملررة دمرة في ا ساكن ا ا

وباقي احملافظات . 
ان من شـأن هـذه الـتـوصـيـات ان
تــكـون حـلــوال حـقـيــقـيـة في حـال
الـــتــعـــاطي مـــعــهـــا بــجـــديــة من
ـعـنـية احلـكـومة ومـؤسـسـاتـها ا
ومن هـنـا نــدعـو إلى وقـفـة جـادة
إلعـــــادة االحـــــســـــاس بـــــاألمــــان
ـــــعـــــدم وإعــــادة لـــــلـــــمـــــواطـن ا
االســتــقــرار لــلــدولــة لــتــتــكــاتف
اجلهـود وتـصب في بـوتـقـة بـناء

العراق واالرتقاء به.
أزمة ومعيقات ومثبطات يقابلها
اصرار عـلى حل وتيسـير وتذليل

اذا ماتوافرت النوايا الصادقة.
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