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يف صلب املوضوع

عقدة العيب -ظاهرة
يرفضها العقل املتنور
الـعـ ـي ــب ه ـ ـ ـ ــو كـل عـ ـمـل سـ ـي ــئ
يـح ـ ــط م ــن قـ ـيـ ـم ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــاعـلـه،
ويـ ــدخل ضـمـن هـ ــذا املـفهـ ــوم:
الـك ـ ـ ــذب ،الـ ـ ـس ـ ـ ــرق ـ ـ ــة ،الـغ ـ ــش،
الـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــوة ،اجلـ ـنـ ـ ــس احملـ ـ ـ ــرم،
الـته ــور والـتج ــاوز عل ــى اآلخ ــريـن وم ــا
شــاكـل ذلك مـن اعـم ــال مكــروهــة .ومـن
ابـشع العـيب هــو التلـون الـسيـاسـي من
انــته ـ ــازي ـ ــة ونـفع ـي ـ ــة ووص ـ ــول ـي ـ ــة ،ذلـك
لـتــأثـيــره املـبــاش ــر علــى حـيــاة اجملـتـمع
واخالقيـاته وافكـاره ،يف حني ان القـسم
االول مـن العـيــب تك ــون دائ ــرة ت ــأثـي ــره
اضــيق حـيـث يـ ـشــمل تـ ــأثـيـ ــره فـ ــردا او
بضعة افراد.
املـؤسف حقـا ان مفهـوم العـيب ،نـتيجـة
األميـة وانـحسـار الثقـافـة يف مجتـمعنـا
ح ـ ــال ـي ـ ــا ،صـ ـ ــار يعــم اع ـم ـ ــاال شـ ـ ــريف ـ ــة
وض ــروريـ ــة للــمجـتــمع لـيــس فــيه ــا م ــا
يقـلل مــن اه ـم ـي ــتهـ ـ ــا سـ ـ ــوى ال ـنـ ـظـ ـ ــرة
الق ــاص ــرة والالم ــوض ــوعـي ــة .ومـن ه ــذا
املـن ـطـق ال يجـ ــوز للـمـتـعلـم او اخلـ ــريج
العـمل ب ــائـع سك ــائ ــر او ع ــامل بـن ــاء او
شـغيل مخـزن وغيـرهـا ،وال جتـدر به اال
الـوظيفـة احلكـوميـة ،رغم شحـة مـرتب
الوظيفـة وعدم كفـايته احيـانا ،يف حني
ان مــدخــول األعـمــال احل ــرة اعلــى مـن
املرتب الوظيفي بكثير.
لقـد جتـاوزت الـشعــوب املتقـدمـة عقـدة
الـعيـب املقـيتـة لـتخـطـيهـا ذلـك املنـطق
املتـخلف ال ــذي يكـبل قـطــاعــات واسعــة
من اجملتمع
ويؤثـر سلـبا
يف تــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشــع ـ ـ ـ ــب
أ .د .محمد يونس ـ
وتطوره.
يف زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
بل ما يفخر به
لـلعـ ــاصـم ـ ـ ــة
امام زمالئه
البـريطــانية
وطلبته،
(ل ـنـ ـ ــدن) يف
اثـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ووصمة عار
جت ـ ــوالــي يف
يف جبني ذلك
(اجـ ــور رود)
النظام
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ــن
الدكتاتوري
الـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع
املهمة فيها،
الظالم.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ل ـت ـ ـصـل ـيـح وص ـبـغ االح ـ ـ ــذي ـ ـ ــة فـق ـ ـ ــررت
دخ ـ ــوله ،اثـنـ ــاء عــملـيـ ــة صــبغ احلـ ــذاء
حمل ــت عـل ـ ـ ـ ــى اجل ـ ـ ـ ــدار خـلـف الـع ـ ـ ـ ــامـل
شهــادتـني مــؤطــرتـني تــزيـنهـمــا ص ــورته
(بكلـوريـوس ومـاجـستيـر ادب) .حفـزني
هـذا على الـسؤال :مـا عالقة مـاجستـير
االدب بـصـبغ االح ــذي ــة؟ ك ــان اجل ــواب:
مـرتب الـوظيفـة بالكـاد يغطـي ضرورات
احلياة اضـافة الى قيودهـا والتزاماتها،
يف ح ــني ان الـعـ ـمـل احلـ ـ ـ ـ ــر بـال قـ ـيـ ـ ـ ـ ــود
ومـ ــردوده يـ ــوفـ ــر مـ ـســتلـ ــزمـ ــات احلـيـ ــاة
اجلـي ــدة واحـي ــان ــا يف ــوقه ــا .اضف ال ــى
ذلـك ان الضمـان الصحـي واالجتمـاعي
يـ ـشــمل اجلـمــيع فـهل ميـكــن لع ـ ــاقل ان
يـتـ ــرك االف ــضل ويــتجـه نحـ ــو احملـ ــدود
واالقل؟! ان حتصـيلي العـاملـي والثقـايف
يـســاع ــدني يف حتــسني وتـطــوي ــر عمـلي
واالب ـ ـ ــداع يف مـه ـن ـتــي ،وب ـ ـ ــذلـك اق ـ ـ ــدم
للمجتمع اخلدمة االفضل!
افحـمـنـي اجلــواب وكـبــر ال ــرجل بعـيـنـي
وازددت به اعجـابـا ملـوضـوعـيته وجـرأته
علـ ـ ــى ولـ ـ ــوج دائـ ـ ــرة ع ـمـل بع ـيـ ـ ــدة عــن
تخ ـصــصه وح ـسـن تق ــدي ــره ل ـض ــرورات
حياته رغم صعوبة ذلك العمل واجلهد
املبذول فيه.
كـ ــذلك ك ــان حـبـي وتق ــدي ــري كـبـي ــريـن
لشاب قـدمته احدى القنـوات التلفازية
الـعراقـية :بـائع سـكائـر متجـول ،يعتـمر
قـبعــة انـيقــة ،يـتح ــرك بخفــة ون ـشــاط
عنـد االسـتفـسـار مـنه ،ظهــر انه طــالب
دراسـات عـليـا يف احـدى كـليـات جــامعـة
بغ ــداد ،فـم ــا اروع ه ــذا الـنـم ــوذج احلـي
للـشبـاب الــذكي واملثـابـر  ،الـذي انـدفع
لكسب لقمة عيـشه يف هذا املضمار ولم
يـف ـت ـ ـ ــرش اجل ـ ـ ــوع ويـل ـتـحـف الـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
بـانتظـار سراب الـوظيفـة املوعـودة التي
قد تأتي وقد ال تأتي!
تــنفـي ـ ــذا لـ ـسـي ـ ــاس ـ ــة تــبعـيـث الـتـعلـيـم
اجلـ ــامعـي حـ ــاصـ ــرت حـكـ ــومـ ــة املقـبـ ــور
صــدام العــديــد من اســاتــذة اجلــامعــات
الع ــراقـي ــة يف سـن ــة  1982بخـي ــار صعـب
ومهني :تنـتمي الـى حزب الـبعث ،تبـقى
يف اجلــامع ــة واال ستـنقل الــى الــوزارات
االخــرى ،وفعال مت نـقل استـاذة فـاضلـة
ومـعروفـة بنـشاطـاتهـا العلمـية املـقروءة
يف بـي ــروت وبغ ــداد مـن كلـي ــة اللغ ــات –
جــامعــة بغـداد الــى متــرجمـة يف مـعمل
سمـنت الـسمـاوة ،ممـا حـدا بكـاتب هـذه
السـطور الـى اللجوء الـى االحالـة على
الــتق ـ ــاع ـ ــد الس ـبـ ـ ــاب صح ـي ـ ــة وب ـ ــراتــب
تقاعـدي مبنتـهى الضـآلة والـبؤس ،ولم
ي ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـسـل ــم لـلـ ـيـ ـ ـ ــأس فـعـ ـمـل بـ ـ ـ ــائـعـ ـ ـ ــا
للمرطبـات ،ولم يجد يف ذلـك ما يحط
من قيمته ،بل ما يفخر به امام زمالئه
وطلـبــته ،ووصـمـ ــة عـ ــار يف جـبـني ذلـك
النظام الدكتاتوري الظالم.
اتـ ــسع الـتـعلـيــم يف بالدن ـ ــا وازداد ع ـ ــدد
اخلـريـجني وتـبقــى املالكـات الــوظيـفيـة
مـحـ ـ ـ ــدودة ،وال مي ـك ــن بـ ـ ـ ــاي حـ ـ ـ ــال م ــن
االحوال استـيعاب جمـيع اخلريجني يف
دوائــر الــدولــة ،فـيـتحــول اجلـمـيع الــى
م ــوظفـني ومـتقــاعــديـن فقـط .يف هــذه
احلـالـة سـتضـمحل االبـداعــات وتنـدثـر
املهـن واحل ــرف الـض ــروري ــة للـمجـتـمع،
ويـتحـول انـســاننــا العـمالق الــى مجـرد
م ـســتهلـك طفـيلـي يعـيــش ع ــال ــة عل ــى
ابــداعــات واجنــازات الــشعــوب االخــرى،
وهذا ما نربأ بانفسنا عنه بالتاكيد.
(العـمل عـب ــادة! ال ــديـن املع ــامل ــة!) م ــا
اعــظم هــذيـن املبــدأيـن اجللـيلـني ،فهل
نحـن مـنـتـهج ــون ه ــذا الـنهـج الع ـظـيـم
وسائرون عليه يف حياتنا؟

امنيات البصريني يف عام 2006

احتياجات بدهيية ..وقليل من األمل
البصرة /عبد احلسني الغراوي

االس ــتقـ ـ ــرار  ...االس ــتقـ ـ ــرار..
االمن ..هــذا مــا متنــاه اهــالي
الـب ـص ــرة مـن ع ــام  ،2006لـعل
هـذه امنية الـعراقيني جـميعا،
ايـنمــا تــوجـهن ــا لم جن ــد غيــر
ام ـن ـي ـ ـ ــات اع ـت ـي ـ ـ ــادي ـ ـ ــة اش ـبـه
بـالبـديهيـات ،علـى نحـو ال بـد
من اضافـة البديهيـات وكجزء
مـن عالقات القـوى السيـاسية
ونتائجها على عقولنا.

احترام احلقوق

قـال الكـاتب قـاسم علـوان :كل
مــا نتـمنــاه من العـام اجلـديـد
هــو االستقـرار يف العـراق ،وان
ال نــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأ ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا اخ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الـتفجـي ــرات والقـتل يف املــدن
الع ــراقـي ــة ونـتـمـن ــى ان تـب ــدأ
عـمليــة االعمـار الـكبـرى الـتي
وعدونـا بها .وامنيـاتي بشوارع
نـظيفـة واحتـرام للقـانـون من
ق ــبل اجل ـم ــيع ،ون ـت ـم ـنـ ـ ــى ان
حتـت ــرم ال ـش ــرطـ ــة الع ــراقـي ــة
اجل ــدي ــدة حق ــوق امل ــواطـنـني،
انهــا امـنـيــات ب ـسـيـطــة الـيــس
كذلك؟

امنيات غير عادية

االسـتـ ــاذ املـ ـسـ ــرحــي يف كلـيـ ــة
الفـنـ ــون اجلـمــيلـ ــة بجـ ــامعـ ــة
الـب ـص ــرة م ــاهـ ــر الكـتـيـب ــانـي:
لـدينــا امنيـات نـسطـرهـا علـى
اعقـ ــاب سـنـ ــة اخـ ــرى قـ ــادمـ ــة
نل ــملــم مـ ـ ــا نـ ـص ـبـ ـ ــو ال ــيه يف
حيـاتنـا علنـا نعيـش بعض مـا
حل ـم ـنـ ـ ــا به ومـ ـ ــا نـ ـط ـمـح له،
ولكـن كل ع ــام تـصـط ــدم تـلك
االحالم (االمـنـي ـ ــات) بج ـ ــدار
مـن احملـب ـطـ ــات الـتـي ت ـ ــرافق
اي ــامـنـ ــا وهك ــذا تــظل ح ــزم ــة
االمـنيــات تــدور يف فـلكه ــا من
دون ان ت ـ ـتـحـقـق  ،ام ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات
لـي ـسـت ع ــادي ــة يف زمـن ب ــاتـت
فيه حتى االمنية تهمة.

عراق واحد

نتـرك قـليال تـشـاؤم صــديقنـا
مـ ــاهـ ــر الـكـتـيـبـ ــانــي ونلــتقـي
الفنـان التشكيـلي عبد الـرضا
والذي قـال متفـائال :امنيـاتنا
للع ــام اجل ــدي ــد  2006سـي ــادة
وط ـن ـي ـ ــة ح ـ ــرة ض ـمــن اج ـ ــواء
دميقـ ــراطـيـ ــة تـ ــرفل ب ــسعـ ــادة
الـ ـ ـ ـ ـشـعـ ــب وحـقـ ـ ـ ـ ـ ــوق املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة
االســاسيـة وان تـسـود الـوحـدة
الـوطـنيـة كل مكـونـات الـشعب
الع ــراقـي يف ظل ع ــراق واح ــد
تسـوده العـدالـة وحـريـة الـرأي
والتعبيـر وقوة القـانون لـنبني
جميعا بلدنا احلبيب.

نهاية االرهاب

احملامـية بهينـة شرهـان ،كانت
امـنـيــته ـ ــا :ان نعـي ــش بـ ــسالم
واستقـرار وان يكون هـذا العام
عامـا يبـشر بـاخليـر والسـعادة
وان تـ ـتـحـقـق فـ ـيـه امـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــات
الناس الذين يحلمون بتوفير
احـتـيـ ــاج ـ ــاتهـم وخـ ــدم ـ ــاتهـم
خ ــاص ــة ت ــوفـي ــر ف ــرص عــمل
للـشبـاب العـاطلـني من خالل
مـشــاريـع االعمــار .وان يـنتـهي
االرهاب الـذي يستهـدف ابناء
الـشـعب وان يـســود االسـتقــرار
واالمان.

حياة افضل

الــصحفــي والك ــاتـب علـي اب ــو
عــراق قــال :امتـنــى ان تفـضـي
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ــى حـك ـ ــوم ـ ــة
وجمعية وطنية متوازنة متثل
كـل الع ــراقـيـني دون اسـتـثـن ــاء
لتخرجنـا من متوالـيات الدم،
وتـ ـن ـ ـ ـ ــأى بـ ـن ـ ـ ـ ــا بـعـ ـي ـ ـ ـ ــدا ع ــن
احملـ ـ ــاصـ ـصـ ـ ــات وال ـتـكـ ـ ــريـ ــس
الـط ــائفـي والعــرقـي ومتكـنـنــا
مــن ب ـنـ ـ ــاء الع ـ ــراق اجل ـ ــدي ـ ــد
وت ــأسـي ــس مـفه ــوم امل ــواطـن ــة
العراقيـة على اسس صحيحة
تعتمـد احلرية والدميقراطية
وت ـسـتــبعـ ــد نه ــائـي ــا م ــوج ــات
االستبـداد ،هـذا مـا نـتمنـاه يف
العـام اجلـديــد ومن احلكـومـة
اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة مــن اجـل ح ـي ـ ـ ــاة
افـضل للعـراقيـني وان حتظـى
الـثقــافــة واملـثقـفني بــاهـتمــام
اك ـبـ ـ ــر يـ ـضـعهــم يف مـك ـ ـ ــانهــم
ال ـ ـ ـ ـص ـحـ ـ ـيــح واالهـ ـ ـت ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
مبشاريعهم االبداعية.

ال ـ ـ ـسـعـ ـيـ ـ ـ ــدة وحتـقـ ـيـق االم ــن
والـقضـاء علـى االرهــاب وبنـاء
الــدول ــة العــراقـيــة اجلــديــدة،
دول ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ـ ــدل والـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون
والسـيادة وبـناء الـدميقراطـية
وهـذا يف املرحلـة الراهـنة التي
يعـيـ ــشهـ ــا عـ ــراقـنـ ــا اجلـ ــديـ ــد
يــشكل هـاجــس كل العـراقـيني
م ــن اجـل ان تـ ـت ـ ـضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــر كـل
اجلهـود مـن اجل بنــاء واعمـار
العراق.
ويشاركه املصور عدنان محمد
راضي رأيه هذا ويقترح تنفيذ
امل ـ ـشـ ـ ــاريع اخل ـ ــدم ـي ـ ــة ض ـمــن
حــملـ ــة الـت ـطـ ــويـ ــر واالعـمـ ــار
خـالل ه ـ ـ ــذا الـع ـ ـ ــام وتـه ـي ـئ ـ ـ ــة
جـميع اخلدمـات واملستلـزمات
الـتـي تـ ــوفـ ــر الـ ــراحـ ــة واالمـن
واالستقـرار لكل ابنـاء الـشعب
العـراقي .ويقول الـسيد نـاصر
سالم وهو كاسب:
امـنـيـتـنـ ــا ان تكـتـمل حـي ــاتـن ــا
اجل ــدي ــدة ب ــاالسـتق ــرار حـت ــى
ي ـسـتـطـيع املــواطـن ان يك ـسـب
لقمة الرغيف التي يطعم بها
عــائلـته الكـبيـرة وهـذه اظـنهـا

رعاية املثقفني

ال ـشــاعــر عـبــد الــرزاق ص ــالح
كــان طمــوحه وامنـيتـه ان يعم
االمــن واالس ــتقـ ـ ــرار يف ربـ ـ ــوع
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق وان ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
الـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ــراطـ ـيـ ـ ـ ــة ش ـكـلـهـ ـ ـ ــا
ومالمحهـا الــوطنيـة املنـاسبـة
يف اجملـ ــاالت الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة وان
يـ ـ ـس ـ ـ ــود الع ـ ـ ــدل يف مجـ ـ ــاالت
احل ـي ـ ــاة ك ـ ــاف ـ ــة و ان ت ــتحـقق
االمـال يف اجملـاالت االبـداعيـة
وخــاصــة االص ــدارات ،وامتنــى
الــرف ــاهيــة والــسعــادة للـشـعب
العراقي يف ظل الوطن احلر.

االبـت ـس ــام ــة الـ ــى الع ــراقـيـني
واطفــالـهم وان يــأخــذ العــراق
م ـ ـ ــوقـعـه ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي ب ــني امم
العــالـم وان يـنعـم العــراقـيــون
بـاالمــان واالستقـرار وتـتحقق
امـانـيهم يف بنـاء عـراق جـديـد
هدفه خدمة االنسان العراقي
وامتنى ان يتحقق ذلك خالل
هذا العام.

عمـاد كامل املوظف يف جامعة
الـبـص ــرة اش ــارال ــى ان امـنـيـته
هـي امـنـيـ ــة كل ع ــراقـي ع ــاش
بـطــش ال ـسـيــاس ــات الهــوجــاء
لل ـن ـظ ـ ــام ال ـ ـس ـ ــابـق وان تع ـ ــاد

ويعـبـ ــر الـ ـسـيـ ــد غـ ــازي عـبـ ــد
االم ـ ـ ـ ــام ع ــن امـ ـنـ ـيـ ـتـه الـ ـت ــي
ينـتظـرهـا :امنـيتي هـي امنيـة
كل عـ ــراقـي يـتـمـنـ ــى لـ ــوطــنه
الـ ـتـق ـ ـ ــدم ولـ ـ ـشـعـ ـبـه احلـ ـي ـ ـ ــاة

ابتسامة العراق

دولة العدل واخلدمات

امنيـة كل العـراقـيني يف العـام
اجلـ ـ ــديـ ـ ــد وان ت ـتـ ـ ــوح ـ ـ ــد كل
التـوجهـات الـوطنيـة من اجل
بـنــاء بلــدنــا العــزيــز ويــزدهــر
اقـت ـصـ ــادنـ ــا وتـبـ ــدا عــملـيـ ــات
االعمـار والـبنــاء حتــى تتـوفـر
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـعـ ـ ـمـل ويـ ـ ـنـه ـ ـ ــض
اجلمـيع للمساهمة يف عملية
االعـم ــارواعــتقـ ــد ان كل ه ــذه
االمـنيــات اذا مــا حتققـت من
شــأنهــا نـشــر الــسالم وتعــزيــز
ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة وب ـن ـ ــاء
وتــرسيخ الـدميقــراطيـة الـتي
هي الضمـانة االكيـدة الزدهار
شعبنا وعراقنا.

مشروع علمي

الـسيـدة سنـاء كـاظـم محمـد-
الـب ــاحـث ــة يف م ــرك ــز دراس ــات
اخلل ـيـج الع ـ ــرب ــي بجـ ـ ــامع ـ ــة
البصـرة خلصت امنيتها بهذا
العـ ــام اجلـ ــديـ ــد  :2006لـي ــس
اجــمل يف هـ ـ ــذا الع ـ ــام مــن ان
يحـقق االن ـ ـسـ ـ ــان م ـ ـشـ ـ ــروعه
العلمـي احلضـاري االكـادميي
وانـ ــا خالل ال ـسـن ــة احل ــالـي ــة
اكـون قـد دافـعت عن اطـروحـة

الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــوراه واجنـ ـ ــازي هـ ـ ــذا
املـشـروع هـو وسـام شـرف لـكي
يــستــطيـع البــاحـث ان يخــدم
بل ـ ــده يف ه ـ ــذا الـ ـظ ـ ــرف ام ـ ــا
االمنيـة االخرى فليس اجمل
من ان يـنعم عــراقنـا اجلـديـد
باالمن.

بناء جتربة حياة حرة جديدة
قـ ــد تعـ ــوضهـم عـن ال ـسـن ــوات
الـعجـ ــاف الـتـي م ـ ــرت بهـم او
مروا بها ،وهـي سنوات عسيرة
امتن ــى للجـميـع هنــا الـعيـش
وامتنــى للـمثـقفني عـامــا اقل
عسرة.

القـ ــاص الـ ـشـ ــاب م ـص ــطفـ ــى
حميد جاسم –اوضح قائال:
ان امـنيـتي ان يـستقـر العـراق
وان تـكـ ــون حـكـ ــومـتـه املقــبلـ ــة
كفـيل ــة بـت ــوفـيـ ــر الكـثـي ــر مـن
االمور التي حرمنا منها  ،اما
بــالنـسبــة لي كقـاص فــامتنـى
ان اواصل عـطــائـي االبــداعـي
االدبـي وان يتـط ــور واستـفيــد
مـن اب ــداع وجت ــارب االخ ــريـن
وان تولي احلكـومة اهتمـامها
باملثقفني.
امــا الفنــان التـشكـيلي خـالـد
خـضيــر فيقــول :يبـدو انـي لم
اشعـر باالمنيـات اخلاصة الن
جـل امـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــات ــي ان يـخـل ـ ــص
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــون بـجلـ ـ ــدهــم مــن
محـنتـهم هـذه ويـتمـكنــوا من

امــا ال ــدكتــور ريــاض االســدي
وه ــو اديـب وب ــاحـث يف م ــرك ــز
دراس ـ ـ ـ ــات اخلـلـ ـيـج الـع ـ ـ ـ ــرب ــي
بج ــامع ــة الـبـص ــرة ف ــأمـنـيـته
للعـام اجلديـد ان حتقن دماء
العـراقيني ويـسهم اجلميع يف
بـناء وطنهم احلبيب لترسيخ
الع ــمل ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ـيـ ـ ــة
والــوحــدة الــوطـنـي ــة وان يعـم
االمــن واالســتق ـ ــراء وت ـنــتهــي
الـفـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــى والـع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات
االرهـ ــابـيـ ــة الـتـي تـ ـســتهـ ــدف
االبـرياء ،واملـنا ان يكـون هذا
الع ـ ــام  2006ع ـ ــامـ ـ ــا لل ـب ـن ـ ــاء
والعـط ــاء واالب ــداع واإلعـم ــار
لـنسـتكمل بعـد ذلك جتـربتـنا
ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراط ـي ـ ـ ــة ودول ـت ـن ـ ـ ــا
احلديثة.

احالم كثيرة

البناء اجلديد

منظمات انسانية تساهم مع العراقيني

اهلالل األمحـــــــر اإلماراتــــــي تلبي النداء
بغداد/علي املالكي

(حني يتألم اإلنسان ،حني تنطلق الصرخة من االعماق ،ال يسعنا اال ان نلبي النداء))
تواصل منظمة الهالل االحمر االماراتي اإلنسانية ،اجناز برامجها وانشطتها وفعالياتها اإلنسانية يف العراق ،بكفاءة
عالية ،وحضور متميز لتشيع الطمأنينة واالمل يف نفوس احملرومني واملستضعفني واملرضى الذين تعذبهم االالم،
وشملت خدمات هذه املنظمة اإلنسانية شرائح متنوعة من اجملتمع العراقي ،املرضى واالرامل واالطفال اليتامى،
ودعم املؤسسات الصحية ،واغاثة املنكوبني من العراقيني يف املناطق التي تشهد اعماال عسكرية ،واستطاعت بافعالها
ان تنال رضى املستفيدين من املواطنني ،واملسؤولني يف احلكومة.
وانصـافـا لهـذه املنـظمـة الـتقت (املـدى)
الــسيــد علـي احم ــد بن شـميـل الكعـبي
مـديـر هـيئــة الهـالل االحمـر االمــاراتي
يف العـراق لـيتحــدث عن بـعض انــشطـة
وفعاليات املنظمة.

تأهيل مستشفى الشيخ زايد

وفيمـا يخـص دعم املـؤسسـات الـصحيـة
وبنـاءها أو ترميمها قال السيد الكعبي
"نحن اآلن بـصدد انـشاء مـراكز صحـية
وقـد قمنـا مبفاحتـة وزارة الصحـة بهذا
ال ـش ــأن وقـمـن ــا ب ــدراس ــات حـ ــول بعـض
املنـاطق ،وسنقـوم بـأنشـائهـا وتـسلـيمهـا
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ــوزارة ،ونقـ ـ ــوم بـ ـصـ ـ ــورة دوريـ ـ ــة
بـ ـتـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ال ـ ـصـحـ ـيـ ـ ـ ــة
بـاحتيـاجـاتهـا من املـستلـزمـات الـطبيـة
والـعـالجـ ـي ـ ـ ــة وب ـ ـ ــالـ ـتـ ـن ـ ـ ـسـ ـيـق مـع وزارة
الــصح ــة اي ـضـ ــا ،وسلــم مكـتـب الهـيـئ ــة
مـستـشفـى الــشيخ زايـد ،كـميـات كـبيـرة
مـن االدوي ـ ــة واملـ ـســتل ـ ــزم ـ ــات ال ـطـبـي ـ ــة
وصلـت عل ــى مـنت ط ــائ ــرة خ ــاص ــة مـن
دولة االمارات ،ضمـن البرنامج املستمر
لـدعم املـستـشفيـات يف العـراق .ونبـاشـر
بـتنفيـذ عمليـة اعادة تـأهيـل مستـشفى
الـ ـ ـشـ ـيـخ زاي ـ ـ ــد السـ ـتـ ـيـع ـ ـ ــاب احل ـ ـ ــاالت
املـ ـ ــرض ـيـ ـ ــة ال ـتــي يـ ــصعــب عـالجهـ ـ ــا يف
العـراق ،وبــالتـالـي سيـصبح املـستـشفـى
مبـ ـسـتـ ــوى املـ ــواصفـ ــات العـ ــاملـيـ ــة الـتـي
تـستــوعب تلك احلـاالت فقــد رأت هيئـة
الـهالل االح ـمـ ـ ــر االمـ ـ ــارات ــي ان تع ـيـ ـ ــد
تـ ــأهــيل مـ ـسـت ــشفـ ــى الـ ـشــيخ زايـ ــد مـن

جديد خالل الفترة املقبلة.

اغاثة منكوبي جسر أالئمة

وأضـ ــاف الـ ـسـيـ ــد علـي الـكعـبـي قـ ــائال:
(ومبج ــرد م ــا ان ح ــدثـت ك ــارث ــة ج ـس ــر
االئ ـم ـ ــة وب ـت ـ ــوجــيه مــن س ـم ـ ــو الـ ـشــيخ
حمـدان بن زايـد ال نهيـان نـائب رئـيس
مجلـس الــوزراء وزيــر الــدولــة للـشــؤون
اخلـارجيـة رئيـس هيئــة الهالل االحمـر
االماراتي قـمنا بانشـاء غرفة طوارئ يف
ـم ـ ـ ـ ــر االمـ ـ ـ ـ ــارات ــي
م ـكـ ـت ــب الـهـالل االح ـ ـ
لتقـدمي جـميع انـواع الـدعم واملـسـانـدة
لـشهـداء وجـرحـى فـاجعــة جسـر أالئمـة
االل ـي ـم ـ ــة ،وعل ـ ــى الف ـ ــور شــكل مـك ـتــب
الهـيئـة هـذه الغـرفـة وقـدم جـميع انـواع
االدويــة واملـسـتلــزمــات الـطـبـيــة النقــاذ
اجلـرحـى بـالـتنـسـيق مع وزارة الـصحـة
ومت تــسلـيـم م ـسـتــشفــى مــديـنــة الـطـب
كميـات كبـيرة مـن االدوية واملـستلـزمات
الـ ـط ـب ـي ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى م ـ ـس ـت ـ ــشف ـ ــى
الكــاظـميــة بــاعـتبــاره قــريبــا من مــوقع
الكـارثـة ،وكــذلك مــستـشفــى النـعمـان،
وقـ ــام املكـتـب بـتــسلـيـم جـمعـيـ ــة الهالل
االحـم ــر العــراقـي نح ــو ( )11ألف مـتــر
م ــن االكف ـ ــان وك ـم ـي ـ ــات مــن االغ ـ ــذي ـ ــة
املـتـن ــوع ــة تـكفـي الكـث ــر مـن ألف اس ــرة
لـتـ ــوزيعه ــا ل ــذوي االس ــرى وال ــشه ــداء،
إضــافــة الــى تـسلـيم كـميــات كـبي ــرة من
املـيـ ــاه الــصحـيـ ــة وقـ ــام املـكـتـب بـ ــزيـ ــارة
املـ ـ ــرضـ ـ ــى يف امل ـ ـس ـت ـ ــشف ـيـ ـ ــات وتقـ ـ ــدمي
املـساعـدات لهم ،وقـد أشاد الـسيـد وزير
ال ــصحـ ـ ــة الع ـ ــراقــي ب ـ ـس ـ ــرع ـ ــة جت ـ ــاوب

منــظمــة الهـالل االحمــر االمــاراتـي مع
ف ـ ــاجعـ ــة اجلـ ـسـ ــر ف ــضال عـن جــمعـيـ ــة
الهالل االحمر العراقي.

املشاركة يف رمضان

ك ـم ـ ــا حت ـ ــدث رئ ـيـ ــس م ـنـ ـظ ـم ـ ــة الـهالل
االحمـر االمــاراتي الـسيـد علـي الكعـبي
عـن م ـش ــاركـ ــة الهالل االحـم ــر يف شه ــر
رمـضان املبـارك وقال( :واسـتجابـة المر
صـاحب الـسمـو الشـيخ خليفـة بن زايـد
ال نهيان رئـيس الدولة إذ تكفل بافطار
نحـ ــو ( )56ألف اسـ ــرة يف العـ ــراق وقـ ــام
مـكـتــب الهـالل خالل رم ـضـ ــان املـبـ ــارك
بـتنفيـذ مشـروع افطـار الصـائمـني ،وقد
شمل جميع مـحافظـات العراق ،إضـافة
إلـ ــى اغلـب مـن ــاطـق الع ــاصـم ــة وبـلغـت
كـلف ـ ــة ه ـ ــذا املـ ـش ـ ــروع ،ملـي ـ ــاراً و ()750
مليون دينار عراقي).

قافلة اغاثة

وأض ـ ــاف (ام ـ ــا اآلن فق ـ ــد سـي ـ ــر مـكـتـب
الهالل قــافلــة مـســاعــدات اغ ــاثيــة إلــى
الـن ــازحـني يف مـن ــاطق غ ــرب الع ــراق يف
القــائم وحــديثــة بــالـتنـسـيق مع ديــوان
الـ ـ ــوقف ال ـ ـس ـنــي وش ــمل ــت نح ـ ــو ()600
كــارت ــون من املــواد الغ ــذائيــة ،ويـحتــوي
الـطــرد علــى ( )13مــادة غ ــذائي ــة تكـفي
االسرة ملدة ( )10أيام.

العالج خارج العراق

وقـد ســألنـا الـسيـد علـي الكعـبي مـديـر
مـكـتـب الـهالل االمـ ــاراتـي عـن الـ ـسـبـب
اخل ـ ـ ـ ـ ــارج فـق ـ ـ ـ ـ ــال
وراء وقـف الـعـالج يف ـ
(نحـن ارتـ ــأيـنـ ــا ان يـكـ ــون العـالج داخل

العـ ــراق ،ففــي الع ــراق ت ــوجـ ــد كف ــاءات
وخـبــرات طـبـيــة تـضــاهـي مـثـيالتهــا يف
الـبالد املتقـدمـة ،ولكن مـا يـنقصهـا هـو
بعـض املـسـتلــزمــات الـضــروريــة فـهنــاك
م ــؤس ـسـ ــات صحـي ــة تــنقــصه ــا خـي ــوط
العمليـات أو االوكسجني ولـهذا سنعمل
علـ ـ ــى دعــم املـ ـ ـس ـت ـ ــشف ـيـ ـ ــات واملـ ـ ــراكـ ـ ــز
الصحيـة للنهوض باخلـدمات الصحية
الـتــي تقـ ــدمهـ ــا للـم ــرض ــى أو احل ــاالت
الـصعبـة .علمـا بـان عـدد احلـاالت التي
ارسلـنـ ــاه ـ ــا للـعالج خ ـ ــارج العـ ــراق بـلغ
( )300حـ ـ ــالـ ـ ــة ،وبـ ـ ــالـ ـط ــبع فـ ـ ــان ـنـ ـ ــا ال
نـ ـسـت ـطــيع ارسـ ــال كل احلـ ــاالت ولهـ ــذا
وجـدنـا ان دعم املـؤسسـات الـصحيـة هـو
االفضل؛ وبــالتنـسيق مـع وزارة الصحـة
واخـذ املـوافقـات الالزمـة نقـوم بتـسلـيم
االدويـة لـتفحـص يف مخـتبـرات الـوزارة
لتـسلمهـا بدورهـا إلى املـستـشفيـات اما
بقية املستلزمات فتسلم مباشرة).

الرعاية اإلنسانية

وهـن ــاك ج ــانـب آخ ــر مـن أوجه ن ـش ــاط
ه ـ ــذه امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة اإلن ـ ـس ـ ــان ـي ـ ــة (الـهالل
االحمــر االمــاراتـي) ،ذلك هــو الــرعــايــة
االجتمـاعية اإلنسانية لاليتام والنساء
الل ـ ــوات ــي ال ميلـك ــن مع ـيـال لهــن ،وق ـ ــد
حت ــدث ال ـسـيـ ــد علـي الـكعـبـي عـن ه ــذا
اجلــانب وقـال( :امـا بــالنـسبـة للـرعـايـة
اإلنـســانيــة فــأن مـكتـب الهـالل االحمــر
يقــوم بكفـالــة ( )6000يتـيم عـراقـي من
مختـلف منــاطق العــراق ،والعـدد قــابل
للــزيــادة ،ويقــدم للـطفـل املكفــول راتب ـاً

شه ــريـ ـاً إض ــاف ــة ال ــى رع ــايـتـه صحـي ــا
وتعـليـميــا ،ول ــدينــا مـعيــار يف االنـتقــاء
ي ـتــم م ــن خاللـه املعـ ـ ــرفـ ـ ــة الـ ـ ــدق ــيقـ ـ ــة
والـتفــصيـليــة بــوضع اس ــرة اليـتيـم من
خالل اللجـان املشكلـة وتسجـيل زيارات
لاليـت ــام يف مـن ــاطـق سكـن ــاهـم ،إض ــاف ــة
لـ ـ ــشهـ ـ ــادات مــن اجملـ ـ ــال ـ ــس ال ــبلـ ـ ــديـ ـ ــة
واحلــسيـنيــات واجلــوامع ،ومـن ثم يـتم
شـمـ ــوله ب ــالـكف ــال ــة حـتـ ــى بلـ ــوغه سـن
(.)18
وبـ ـ ــال ـنـ ـ ـس ـبـ ـ ــة لـلحـ ـ ــاالت امل ــتعـففـ ـ ــة ال
نــستـطـيع تق ــدمي دعم مــادي مـسـتمــر،
ومـا نقوم به هـو تقدمي مـاكنـة خيـاطة
على سبيل املثـال لتسهيل أمـر العائلة
أو فـتح مـتجــر صـغيــر ،وقــد نـسـقنــا مع
وزارة العــمل وال ــرع ــاي ــة االجـتـم ــاعـي ــة
لتقدمي املساعدات لـدور الدولة لرعاية
العجــزة واملــسنـني وااليتــام لـتجـهيــزهــا
مبـ ـ ــا يل ـ ــزم وق ـ ــد تـ ـ ــابع ـن ـ ــا دور امل ـ ـس ــبح
والكـرادة واالعـظميـة والبـرنـامج مـازال
مـسـتمــرا ،كمـا قـمنـا بـتبـني دور الـدولـة
يف امل ــوصل وكفــالـتهــا ملــدة سـت ــة اشهــر
ويقطنها االيتام وكبار السن.

واخيرا (جراحة القلب)

وأضاف الكـعبي (وهناك فـريق جلراحة
الـقلــب املفـت ــوح سـيــصل خـالل الفـت ــرة
القـادمـة وسـيبقــى لفتـرة طـويلـة ،وهـو
فـريق متكـامل فـيه مسـتشفـى ميـداني،
ومن خالل التـنسيق مع مـستشـفى ابن
ال ـب ـيـ ـطـ ـ ــار وس ـي ـتــم اجـ ـ ــراء ع ــمل ـيـ ـ ــات
جراحية يف املستشفى مجانا).

