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اخلــدمــات الــطــبــيــة خالل الــظـروف
الــقــاســيـــة الــتي تــشـــهــدهــا الــبالد
والسيـما ان مـدينة الـطب واحدة من
ؤسـسـات التـي ارتبط اسـمـها تـلك ا
بـتخـرج كـوكـبة مـن النـجـوم الالمـعة

خملتلف االختصاصات الطبية).
ـؤتـمـر  مـشــيـدا بـ (جـهـود تـنــظـيم ا
ونـــأمل حتــقــيـق مــزيــد مـن الــتــقــدم
واالزدهــــــــــــــــــــار فـي
اجملــــالــــ الـــطــــبي

والعلمي). 
بدوره اكد مـدير عام
الدائرة حسن محمد
الـتـمـيـمي (مـواصـلة
اجلـــهــــود لـــتـــقـــد
افــــضـل اخلــــدمــــات
الـطـبـيـة والـصـحـيـة
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــرضـى

.( واطن وا
الفـــــــــــتــــــــــــا الـى ان
ـؤتمـر اسـتـعرض (ا
مـــنــجـــزات الــدائــرة
والــتـــقــدم الـــعــلــمي
الذي شـهـدته وكذلك
الــنـهــضـة الــكـبــيـرة
بـــــــواقـع الـــــــبــــــــنى
ـــراكــز الـــتــحـــتـــيــة 
ومــــســــتـــشــــفــــيـــات

دينة). ا
واستطرد بالقول ان

ؤتمر هو بلورة االفكار (الهدف من ا
شاريع الطبية عبر بحوث خاصة با
احلديـثة وخملـتلف الـتخـصصات من
قـــــــــبل االســـــــــاتــــــــذة واالطــــــــبــــــــاء

.( االستشاري
ؤتـمر شهد تـقد اكثر  مؤكدا ان (ا
من 40 ورشة عـمل وما يـزيد عن 32
شاركة  180باحث). جلسة علـمية 
من جـانـبه  ,شـدد مـديــر عـام صـحـة
الــرصـــافـــة عـــبــد الـــغـــني ســـعــدون
الـــســاعـــدي عــلى اهـــمــيـــة االرتــقــاء

بالبحوث العلمية . 
w³Þ l «Ë

ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
ــؤتـمـر ان الـســاعـدي الــقـول خالل ا
(الــواقع الـطــبي في الــعــراق يـشــهـد
الكــات الــطـبــيـة قــفــزة في  تـطــور ا
الكـــات الـــســـانــدة والــصـــحـــيـــة وا
واكبة االخرى ويتطلب االسـتمرار 
ستحدثات ية وفق ا التطورات العا
ؤتـمرات الـعلـمية وورش من خالل ا
العمل الـتي تنظم بـ احل واالخر
ومــواصـلــة الــبــحث مع دول الــعـالم

تطورة). ا
مـؤكـدا ان (الـبـحـوث الـعـلـمـيـة الـتي
ـؤتمرات الـعلـمية تطـرح خالل تلك ا
تــشــكل قــفــزة نـوعــيــة لالطالع عــلى
ـوجـودة لتـطـوير احـدث التـقـنيـات ا
القـدرات الطـبيـة). فيـما قـررت دائرة
العيـادات الطبـية الشـعبيـة تخفيض

اخلـــاصــــة فـي ردهــــات االجــــنــــحـــة
ـــســـتــــشـــفـــيـــات اخلـــاصـــة داخـل ا

ئة . احلكومية بنسبة 25 با
 واوضـح الـــوزيـــر جــــعـــفـــر صـــادق
ؤتمر الذي عقد حتت عالوي خالل ا
شعـار تمـيز دائم .. وطـموح مـستـمر
ان (لـــلــمــؤســـســات الــصـــحــيــة دور
مـــحــوري كـــبــيــر يـــكــمن فـي تــقــد
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ـــيـــز في حل اجلـــمـــهـــوريــــة دور 
األزمــة و ان يـضـع نــفـسـه كـمــا هي
مـهــمــته (صـمــام امــان) الـوضع في
الـــعـــراق لـــكن طـــلـــبه االخـــيـــر من
ان حتديد الكتلة االكبر وايضا البر
ـنصب رئيس ترشيـحهـا شخصـية 
الوزراء جعل برهم صالح نفسه في
مـــوقع ســـاعـي الـــبـــريـــد او عـــريف
ــا يـســلم الـيه احلـفل الــذي يـدلي 
تظاهرين ماذا كان سيحدث برأي ا
لــــــــو ان "بـــــــــرهم صـــــــــالح "اخــــــــذ
ـــــواصــــفـــــات الــــتـي وضــــعـــــهــــا ا
تظاهرون واختار عدة شخصيات ا
ـواصـفـات بـعـيدة قـريـبـة من هـذه ا
عن االنـــتــمـــاء احلــزبـي وارســلـــهــا
ان لـلتـصويت عـليـها?  عـندها للـبر
ســوف يـــكــسب الـــشــارع حـــتى لــو
ــان جـمـيع رفـضت الــكـتل في الــبـر
االسـمـاء الــتي رشـحـهــا ويـكـون قـد
سجل لنـفسه موقـفا مؤيـدا للتـغيير
واالصالح امـــا ان يـــطــلـب بــشـــكل
ـــــدة رســــــمي وقـــــبـل انـــــتــــــهـــــاء ا
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ـــــكن ان تـــــتــــجـــــاهل الـــــقــــوى ال 
الــســيــاســيــة الــوضع الــراهن ومن
الضـروري ان يـنـصح احـدهم االخر
بـإن يـتــعـامل مع الـوضـع كـمـا يـراه
وليس علـى ضوء قنـاعات سـابقة و
نـقـصـد بـكـلـمـة الـسـابـقة قـبـل عـشر
سـنـوات حـيـنـمـا كـان الـسـيـاسـيون
يـــلــعـــبــون عـــلى وتـــر الــطـــائــفـــيــة
والــتـخــويف من االخــر فــالــصـراع
رة كـان وسيـبقى بـ (النوع هذه ا
الـواحـد) اي نــحن بـصـدد  –الـضـد
الــــنــــوعي- واي مــــحــــاولــــة ألخــــذ
تظـاهرين في اجتـاه اخر سـيكون ا
مـــصــيـــرهـــا الــفـــشل ســـرعـــان مــا
تنسـحب فكـرة او خطة يـقدم علـيها
السياسـيون بسبب عـدم قبولها من
تـظاهـرون وهكذا مـاتت فكرة قبل ا
ترشيح شخصية من معينة لرئاسة

الوزراء.
fOzd « WHOþË

كـــنــــا نـــتـــوقع ان يــــكـــون لـــرئـــيس
كربالء
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نـفــقـات الــعالج لـذوي االحـتــيـاجـات
اخلـــاصــــة فـي ردهــــات االجــــنــــحـــة
ـــســـتــــشـــفـــيـــات اخلـــاصـــة داخـل ا

ئة. احلكومية بنسبة 25 با
وقـال مــديـر عـام الـدائــرة حـازم عـبـد
الــرزاق اجلــمـيــلي فـي بـيــان تــلــقـته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــدائــــرة ومن
ـــقـــتـــرن خالل مـــجـــلـس ادارتـــهـــا ا
ــصـادقـة وزيــر الـصــحـة والـبــيـئـة
قررت تـخفيض نـفقـات العالج لذوي
االحــتـيــاجـات في ردهــات االجـنــحـة
سـتشفيـات احلكومية اخلاصة في ا
كفـوف وذوي الشهداء من اسوة با
الــــــدرجـــــــة االولى) ,ولــــــفـت الى ان
(األجـنحـة اخلـاصـة مجـهـزة بـأحدث
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة األجــهــزة وا
والـتـشـخـيـصـيـة وبـأسـعـار مـنـاسـبة
ــسـتـشــفـيـات قــيـاسـا بــاألجـور في ا

راكز الطبية اخلاصة). األهلية وا
 مـــؤكـــدا ان (هـــذه األجـــنــــحـــة يـــتم
ـواطـن افـتـتاحـهـا تـلـبـية حلـاجـة ا
رضـى فيـها ورغبـتـهم في مـعاجلـة ا
حــيث يـــكــون الـــعــمل فـــيــهـــا وفــقــاً
للتعديل الثاني رقم 49 لسنة 2008
لقانـون الدائرة رقم 89 لسنة 1986
الــذي نص عـلـى مـعــامـلــة األجـنــحـة
اخلـاصة مـعـامـلة الـعـيـادات الطـبـية
وشـمــولـهـا بــأحـكـام هــذا الـقـانـون).
وعقد مجلس ادارة الدائرة اجتماعه
الـدوري الشـهـري بـرئاسـة اجلـمـيلي

rýË ∫  احد متظاهري التحرير يكشف عن وشم زسم على ظهره في الساحة

{ بــغــداد - أ ف ب عـمــر مـرام من
عــمــر الـــنــظـــام الــســيـــاسي الــذي
تـعــارضه مع شـبــاب الـعــراق مـنـذ
األول مـن تــــــــــشــــــــــريـن األول  فـي

الشوارع أي  16عاما. 
إال أن هـذه الـفــتـاة اجلـريــئـة تـشن
ثـورتــهـا اخلـاصـة أيـضـا من خالل

فن الوشم.
ـنـتــشـرة في داخـل إحـدى اخلـيـم ا
ســاحــة الـــتــحــريــر وسط بــغــداد
حترك هذه الـشابة قلـماً ميكـانيكياً
بـعـنـايـة لـتـدق وشـمـًا عـلى الـكـتف
ثل الرسم األيسر ألحد األصدقاء.
نحوتة الضخمة نصب التحرير ا
نـتصـبة في الـساحـة التي حتمل ا
االسـم نـفــسه في وسط الــعـاصــمـة
الـــعـــراقـــيـــة والــتـي تــروي طـــريق
الـعــراق إلى الـنــظـام اجلــمـهـوري
ـد مـحــورهـا الـرئــيـسي شــخص 
ذراعيه لتحطـيم حاجز حديد.تقول
مــرام بـعـدمـا أكـمـلت رسم نـسـخـة
مـــــصــــغــــرة ســـــوداء عــــلـى كــــتف
صـديقـهـا متـحدثـة لـوكالـة فرانس

برس (أحب كسر احلواجز).
وتتابع هذه الشابة صاحبة الشعر
القـصير (الـناس ال تتـقبل بسـهولة
مشيرة أن تقوم فـتاة بدق الوشم) 
الى (الـبـنـات الـلـواتي يـقمـن برسم
الوشم يعملن عادة في الصالونات

وللبنات فقط). 
وتضـيف (لكـني قررت اخلروج عن
ـــألـــوف قـــلـــيالً ألن الـــتـــغـــيـــيــر ا
ضروري). وبدأت مرام التي تدرس
الفـنـون الـتـشكـيـلـيـة حالـيـاً الـعمل
بـدق األوشـام قـبل ثمـانـيـة أشـهر 
بهدف احلصول على مورد مادي.

فـــرانـس بـــرس عن أول وشم عـــلى
جــســمه  وهــو رسم لــقــنـاع طــبي
ن حصل صغـير عـلى خصـره األ

عليه قبل أسبوع واحد فقط.
ويـقـول هـذا الـشـاب (أصـبح لـديـنا
ذكريات كثيرة وأعجبني أن أحمل
وشـمـاً مــنـهـا) في إشـارة لــلـقـنـاع.
ــكـنــني وضــعه عـلى ويـتــابع (ال 
) ألن أهــلي ال يـقــبـلـون يــدي (مـثالً

فوضعته هنا).
ورغـم صـغـر سـنه يـتـمـسك هـشـام
ــتــواجــد مــنـذ عــدة أســابــيع في ا
سـاحة الـتـحريـر بأفـكـاره الثـورية
وبـــــاالحـــــتـــــجـــــاجـــــات.وتـــــبـــــقى
االحـتـجاجـات احلـاليـة في الـعراق
عــيــر مـســبــوقـة بــســبب طــابـعــهـا
الـعـفــوي وقـدرتـهـا عــلى الـصـمـود
عـلى الرغم مـن القـمع الـذي تواجه

به.
وقـتل نـحو 460 شخـصـاً وأصيب
20 ألفاً بـجروح في عمـوم العراق
جرّاء قمع الـسلطـات للمـتظاهرين.
وكــتب مـــتــظــاهــرون عــلى جــدران
أســـمـــاء أشــخـــاص قـــتـــلــوا خالل
االحتجاجات كمـا يضيئون يومياً
شـمـوعاً ويـضـعون زهـوراً تـخلـيدا
لـذكــراهم في هـذه الــسـاحــة الـتي
ـــــعـــــــقل الـــــرئـــــيـــــسي تـــــمـــــثـل ا

للتظاهرات.
أحـــــدث زبـــــائن مـــــرام شـــــاب في
الــتـاسـعـة عـشـرة عـرف عن نـفـسه
بـاسم (كـراش) دق عـلى كتـفه وشم

نصب التحرير . 
ويقول (وضعـته كذكرى ألصدقائي

الذين استشهدوا وخطفوا).
اما مشـتاق طالب (23 عاما) الذي

ينحـدر من مدينـة البصـرة الواقعة
في أقصى جـنوب الـعراق فـتغطي
ذراعــيـه ســتـة أوشــام.أحــدث وشم
وضعه هـذا الشـاب كان عـلى كتفه
ن يحمل صورة مـركبة جتمع األ
تاريخ انطـالق االنتفـاضة وخارطة
لـلـعراق ونـصب الـتحـريـر تنـساب
كلها إلى يدين متحدت كالقبضة.
ويـقول طـالب لوكـالة فـرانس برس
ـــثل ثـــورة 25 إن (هـــذا الـــوشـم 
أكـتوبـر التي ألـغت لنـا أمراً مـهما

لـم نــتــجــاوزه مــنـذ  16عــامــا هـو
الـطــائـفي) في إشــارة لـلــصـراعـات
الــتي ضــربت الــعــراق بــعــد غـزوه
ـتــحـدة الــعـام بــقـيــادة الـواليــات ا
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ـــتــــظـــاهــــرين  في ســــاحـــة بــــ ا
الــتــحـــريــر مـــحــتــجـــون أتــوا من
مـــنـــاطــق ذات غـــالـــبـــيـــة ســـنـــيــة
وآخرون مـسيـحيـون وهم يشـكلون
أقــلــيــة في الــعــراق كــمــا وضــعت

ر به العراق حاليا من ازمة سياسية وشعبية ليست باألمر اله ما 
وال باألزمة العابـرة مثلما هي لـيست ازمة مستـعصية على احلل  بل
شـروعة ـطـالب ا ـكن في عـالم السـيـاسة والـتـجاوب مع ا كل شيء 

والقابلة للتنفيذ حاليا ومستقبال.
: اليوم االزمة على مستوي

: االول  –شعبي مطلبي ينقسم الى قسم
{ مـطـالب مـشـروعـة: يـتعـامل دعـاتـهـا شـعب ومـتـظـاهرين مـع الواقع
ـقـراطيـة ويـسعى الى الـتـغيـيـر واالصالح ضمن الـعـملـية وحـدود الد

السياسية.
{ مطالب مـفتوحـة: يرفض قلـة دعاتهـا كل الواقع السـياسي وتسعى
ــقــراطــيـة الى تــغــيــيــره جـمــلــة وتــفــصــيال بــعــيــدا عن االلــيــات الــد

والدستورية.
طلب هنـاك متظاهرين سلميـ وهناك اجندات حتاول تخريب وب ا

متلكات العامة واخلاصة. التظاهرات وتدمير ا
: الثاني - سياسي متأزم ينقسم الى قسم

حـكـومـة: واجهت االزمـة وفـشـلت واسـتقـالت وتـركت الـكـرة في مـلعب
ان. البر

ان: يعاني عدة حتديات في اجملاالت التالية: بر
ـتـعـددة ويـتنـاغم مع -    اقـرار قـانـون لالنـتـخـابـات يـعتـمـد الـدوائـر ا

مطالب الشارع.
-    اخـتـيـار رئـيس وزراء جـديـد مـقـبـول شـعـبـيـا خالل مـدة قـصـيرة

بعيدا عن تأثيرات رؤساء الكتل.
ان احلـالي والـذي قبـله حتول -    احملـاصصـة التـي قام عـليـهـا البـر
طـلوب وحتـقيق ـتفـشي من النـهـوض بواجـبه ا مع مـنظـومة الـفـساد ا

رجعية ومطالب الشعب. رؤى ا
ـان تـبـقى االزمـة الـسـيــاسـيـة مـتـقـدة والـضـغط وبـ احلـكـومـة والـبــر
الشـعبي حـاد ومتـفاوت بـ الهـدوء والتـصعـيد في مـحافـظات الوسط
واجلـنـوب  مــثـلـمـا تــبـقى خـيــارات االصالح والـتـغـيــيـر بـيـد الــنـخـبـة

واطن. السياسية وا
فـاألولى مـهـمــتـهـا الـتـخـلـي عن احملـاصـصـة والـقــضـاء عـلى الـفـسـاد
ـطـالب الـشـــــــــــعب ـفـسـدين ومحـاكـمـتهم واالسـتـجـابة  ومـحـاربة ا
واطن الذي وتغيير سلوكها وتفكيرهـا  بينما الثانية فهي في ملعب ا
ـطلوب مـستقبال حـينما يـقف امام صناديق يجب ان يتـحلى بالوعي ا
االقــــتــــراع ... وان يــــــــــــدرك اجلــــمــــيـع ان ريـــاح
التغيير االيجابي عصفت بالبالد; الن قبل اكتوبر
يــخـتـلف تـمــامـا عـمـا بـعـد اكــتـوبـر ومن اجل غـد

. افضل للعراق والعراقي

ـعـقــدة الـتي نـعـيـشـهـا فـاالوضـاع ا
ـــكن من شـــأن افــعـــال فـــرديــة أن
حتـدث تــغـيـيــرا لـلــنـظــام كـله فـإذا
كـانت الـطـبقـة الـسـيـاسـيـة مـرتـبـكة
وقـلقـة وتـعـقـد االجتـمـاعـات أليـجاد
مـــــخــــــرج ألنـــــهـــــاء ازمــــــة احلـــــكم
ــتــظــاهـريـن بـإي والــتــخــلص من ا
طـريــقـة (شــرعـيــة او غـيــر شـرعــيـة
أمـنيـة او سـيـاسـيـة) فإنـنـا نـتـجول
امس في ســاحــة الــتــحــريــر لــنــرى
تظاهـرين عند الصـباح يسارعون ا
تـنوع ومن ثم الى تنـاول الفـطـور ا
تنـظـيف السـاحـة ألقامـة الـبازار في
نفق التحرير دعمـا للمنتوج احمللي
وهـــو من شــــعـــارات االنـــتـــفـــاضـــة
(خـليـهـا تـخـيس) يـقـصـدون الـسلع
ــســـــــتــوردة خــاصــة  االيــرانــيـة ا
ـنــتـوج احملــلي) في عـرض و(دعم ا
الـســلع (صــنع في الــعـراق) بــشـكل
جـمـيل وســعـــــــــــر زهـيــد تـتـوافـد
االف الـعـوائـل لـشـراء هــذه الـسـلع
اغــان ودبــكــات والــعــاب ريــاضــيــة

ونــشـــاطــات ثــقـــافــيــة
وفـنـيـة ورسـوم في كل
مـــكــــان لـــتـــعــــبـــر عن
ـــشــــاعـــر واالفـــكـــار ا
ـنـعـهم ال  اجلـديـدة 
طر) (الضباب) وال (ا
أو (الـــــــــــبــــــــــرد) مـن
االســـــــتـــــــمـــــــرار في
االعـــــتـــــصـــــامــــات 
اصـــبــــحت ســــاحـــة
هم لتـحـريـر هي عـا
ـــــــــالذ االمــــــــــن  وا
االخير خـاصة بعد
زيــــــــــادة حــــــــــاالت
اخلطف واالغـتـيال
للـناشـطـ من قبل

(الطرف الثالث)
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 ال تــــــــــراهــــنـــوا
عـلى الــوقت فــهـو
فــي صـــــــــــــــــــــالــح

تظاهرين. ا

ـهــلـة اخـتــيـار رئـيس الـدسـتــوريـة 
الـوزراء اسم الــكـتــلـة االكـبــر (الـتي
غـيـر مـتـفق عـلـيـها اصـال) سـائرون
تـؤكــد انـهــا الـكـتــلـة االكــبـر وكــتـلـة
وهــذا الــفــتح تــدعي انــهــا االكــبــر 
ربع االول). النقاش (يرجعنا الى ا

×شبه رئاسي
تولـدت لـدى اجلـمـاهيـر خـيـبة  امل
كبـيـرة من نظـام احلكـم الديـقراطي.
وهـذا مـا يـفـسـر طـروحـات الـبـعض
في ســاحـــة الــتــحــريـــر الى تــبــديل
اني الـى نظـام رئاسي النـظـام البـر
والعـقالء منـهم يقـولون نـظام (شبه
رئاسي) كـما يـطرح الـبعض اسـماء
جــنــراالت وضــبـــاط كــبــار لــيــكــون
احلاكم (عـسـكـري) متـنـاس حـقـبة
االنـقالبـات الـعــسـكـريـة في الـعـراق
وما نتج عـنهـا من ويالت ومصائب
نـتـائـجــهـا كـارثـيــة شـاخـصـة حـتى

االن.
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اليـراهـن الـبــعض عــلى الــتــسـويف
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اســـتـــعــرضت مـــديـــنــة الـــطب خالل
ـــؤتــمــر الـــعــلــمي الـــســنــوي واقع ا
قـدمة سـتوى اخلـدمـات ا التـطـور 
للـمرضى والـنهـضة الـكبـيرة بـالبنى
التحـتية لـلدائرة  ,فيمـا قررت دائرة
العيـادات الطبـية الشـعبيـة تخفيض
نـفــقـات الــعالج لـذوي االحـتــيـاجـات
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متظاهرون يتجمعون قرب نصب التحرير

ــــــــشــــــــاركــــــــة في ودقـت مــــــــرام ا
طلبـية الداعية إلى االحتجاجـات ا
مـحاربـة الفـساد ومـعاجلـة البـطالة
في بـالدهـا والـتي انـطـلـقت مـطـلع
تشرين االول/أكـتوبر عـلى ذراعها
األيــســر تـاريخ  25 أكــتــوبــر وهـو
ـوجـة الـثـانـية من مـوعـد انـطالق ا
ـــتـــواصــلـــة في االحـــتــجـــاجـــات ا

العراق.
Í—U cð rýË

وراح أصـــدقــاء مـــرام يــصـــطــفــون
لـلـحصـول عـلى وشم تـذكـاري تدقه
رام مجـاناً. من جانـبها تـقول هذه
الفتاة (ثمة أشخاص قرروا التبرع
واد طبـية أو مالبس وأنا قررت

التبرع بهذا الشيء).
ودقـت هـذه الـفــــــــنــانـة مـا ال يـقل
عن 15 وشــــــمــــــا عــــــلـى صــــــلــــــة
باالحـتجاجـات بيـنها  25 أكتوبر
ونـصـب الـتـحــريـر وكــمـامــة الـغـاز
ـتــظــاهـرون الــتي يــســتـخــدمــهــا ا
بــشــكل واسـع اتــقــاء من الــقــنــابل
ــســيـلــة لـلــدمـوع الــتي تـطــلـقــهـا ا
الـقـوات األمـنـيـة. ويـشـكـل الـشـباب
ـئـة من سـكـان الـعراق نـحو 60 بـا

البالغ عددهم 40 مليون نسمة. 
ويــقــتــصــر زبـائـن مــرام عـلـى هـذه
الـفـئـة أيـضــا. وتـأتي هـذه الـشـابـة
عــنـد الـعـاشــرة من صـبـاح كل يـوم
حـامــلـة عــدتـهـا لــدق األوشـام الى
ســاحــة الـتــحــريـر ومــعــهـا قــائــمـة
مواعيد تصلها تطبيق (إنستغرام)
الـذي يـتـابـعـهـا عـبـره أكـثـر من 80

ألف شخص. 
ب هـؤالء هاشم ( 18عـامـا) الذي
رفع قميصه األصفر ليكشف لوكالة

خـيمـة كبـيرة حتـمل صورة لـلسـيد
سيح. ا

ووصف طالب االحتجاجات بأنها
(ثـــورة شــــبـــابــــيـــة ويــــداً واحـــدة
جتـمـعـنـا وجتـاوزنـا الـطـائـفـية في
هـــــذه الـــــثــــورة ســـــنـي شــــيـــــعي
مـسـيحي الـكل مـوجـود). واضاف
ـقـبل عنـدما (غـدا وبعـده والـعام ا
نـكبـر سيسـألونـنا عن هـذا الوشم
ومـا الــذي حـدث والبـد أن نـوضح

لهم ما حصل خالل هذه ثورة).
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ــواضـيع والـقـرارات ـنــاقـشـة اهم ا
الــتي من شــأنـهــا االرتـقــاء بــالـواقع
الــصــحي وتـقــد افــضل اخلــدمـات
الــطــبــيــة والــعالجــيـة لــلــمــواطــنـ
ـصلحـة العامة وحسب ماتـقتضيه ا
. كــمــا ســجـــلت الــلــجــنـــة الــطــبــيــة
ـسـائـيـة لـفـحص الـسـيـاقـة نـحو 4 ا

نصرم. االف مراجع خالل الشهر ا
WM−K « uFł«d

واشــــار اجلــــمـــــيــــلـي الى ان (عــــدد
مراجـعي اللـجنـة بلغ 4 االف مراجع
ـراجـعـ حـيث تــسـتـقـبل الـلــجـنـة ا
الذين يرمون احلـصول على اجازات
السـوق او يـرغبـون بتـجـديدهـا بدءا
مـن الــســاعـــة الــرابــعـــة عــصــرا الى
الثامـنة مساء وحتـتوي اللـجنة على
مخـتبـر لـفحص فـصيـلة الـدم وتضم
ثالث اطــبــاء وفـاحــصي بــصــر عـدد
اثن ومساعد مخـتبر واحد وسبعة
,( اداري وموظـفي خدمة عـدد اثن
ـسائـية وتابـع ان (اللـجان الـطـبيـة ا
تـعـمل حــسب قـانـون الـدائـرة ويـبـدأ
عـملـهـا بعـد انـتـهاء الـدوام الـرسمي
ـا يـتـيح لـلـمـؤسـسـات احلـكـومـيـة 
فـــرصــة لــلــمــوظـــفــ اوغــيــرهم من
االشـخــاص الـذين لـديــهم الـتـزامـات
مراجـعة تـلك اللـجان لـلحـصول على
ـراجـعـة اجـازة الـســوق دون عـنـاء ا
ا يسهم ذلك اثناء الدوام الرسمي 

راجع ايضا).  في تقليل زخم ا دينة الطب ببغداد ؤتمر العلمي  dLðR∫  جانب من ا
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من حق الشعوب ان تكـون مفتونة بـشخصية او شخـصيات قيادية ..
ومن حـقـهـا ان ال جتـرب اجملـرب الـذي فـشل . ومن حـقـها ان تـرفض
عـقـدة احلـزبـيـة والــتـحـزب ... ومن حـقـهــا ايـضـا ان تـغـادر اسـطـورة
الـزعـيم االوحـد والـقـائـد الـضـرورة والـرئـيس الـرمـز .. ومن حـقـها ان
تختار من يحكمـها والذي تختاره تثبت وطـنيته والذي ال تختاره يثبت

عدم اختياره شعبيا وطنية الشعب .
ان الـشــارع احملـتج لـيس مــقـر لـلــحـكم بــيـد انه سـاحــة لـلـتــمـكـ من
الـوصـول الى حـكم صـالح .. واحلـكـم الـصالـح في الـعـراق لـلـمـرحـلة
ـقـبـلــة تـقـودنـا الى عـتـبـاتـه والـتـحـضـيـر له والـبــدء به حـكـومـة بـديـلـة ا
للمـستقيـلة ... هي حكومـة ال حتكم شعب بل تسـتجيب للـشعب فليس
لـهـا حق رفض مــايـريـده الــشـعب وال حق الــفـرض عـلـى مـا ال يـريـده

الشعب .
انـهـا حـكـومـة اطـفـاء حـرائق ال اشـعالـهـا ..وحـكـومـة ايـقـاف تـدهور ال
حتقـيـق تـطــــــــور .. حكـومـة انـتـقـالـيـة حلـكم صـالح ال حـكـومـة حـكم
صـالح لم يـأت بـعـد  .. حــكـومـة عـبـور الى ضـفــة الـشـعب ال حـكـومـة
مـراوحـة عـنـد جـرف احملـاصـصـة والـفـسـاد .. حـكـومـة جـبـر خـواطـر
شـعب بـكـامـله ولـيس جـبـر خـواطـر كـتل سـيـاسـيـة مـتـنـفـذة ..حـكـومـة
مـواطـنـ ومـواطـنـيـة ال حـكـومـة اتـبـاع ورعـايـا وزبـائنـيـة مـكـونـاتـيه ..
ن يـبـيع وطن ... حـكـومة ن يـريد وطـن وليس  حـكـومة صـنـاعـة وطن 
بـنـاء جـسـور بـ الـتنـوعـات ال حـكـومـة حـفـر قـبـور وشـق خـنـادق ب

التـنوعات .. حكـومة مهـمات حتضـير االنتخـابات ال حكـومة منـتخبة..
حــكـومـة بــديل مــســـــــتـقــبـلـي آت ال حـكـومــة بـديـل عـدمي يــسـتــثـمـر
بـالـفـوضى وال بــديل تـابع يـسـتــقـوي بـأجـنـبـي وال بـديل راهـني غـارق
بالفساد واحملاصصة ... وال بديل ماضـوي يتوق العودة لسلطنة فرد
او جـمـاعة مـتـسلـطـة .. حكـــــــومـة بديل يـديـرها رجـال دولـة ال رجال

سلطة.
ـنشودة لعراق هي حـكومة مقبلـة اول ضماناتها وافضل احلكومات ا
شـارع مـحـتج سـلـمـيـاً .. والـشـارع احملـتج مـكـان لـصـنـاعـة رأي عـام
وطـني عـراقي واسـع ولـيس رأي عـام جـهـوي مـحـاصـصي ( ديـني –
طائفي –قومي عـنصـري) ... والشـارع احملتج سـاحة مـراقبـة شعـبية
ـؤسسـية الدسـتوريـة وفقـدت الشـجاعة في بعـد ان فشـلت الرقـابات ا
ارسة وظيفتهـا في التربص للفساد ومحـاسبة الفاسدين .. كما ان
ـسـؤولـ غـيـر ـغـذي لـبـقـايـا ا الـشـارع احملـتج سـلـمـيـا هـو الــرافـد ا
ـسـؤولــيـة الـوطـنــيـة بـأمــصـال الـشــجـاعـة واجلـرأة ـتــنـصـلــ عن ا ا
واالرادة في اتــخـاذ الــقـرارات الــصــائـبــة ضــمن مـســار الــتـصــحـيح

نشود ..  واالصالح والتغيير ا
كـمـا ان الشـارع احملـتج سـلمـيـا ال يطـالب بـحـكم مفـصل عـلى مـقاس
اقـلـيـمي او دولي بل يـنـشـد حـكـمــا مـفـصل عـلى مـقـاس وطـني مـدني
ـقراطي عـــــــــراقي مـستـقل ومن قـبل حكـومـة مقـبلـة تـأتي لتـغادر د
كـيـمــا ال تـتـسـيـد وال تــتـأبـد بـعـد ان تـنــجـز مـا عـلـيـهــا تـاركـة بـصــمـة
(الـضيـف اخلفـيف) تـأتي من اجل ( من يـريـد وطن)  وتـغادر دون ان
تضـر وتـتـأبـد لـتـصـبح ضـيـفـا ثـقـــــيال عـلى شـعب يـستـحق االفـضل

دائما .
 وهكذا فأن افضل احلكومات هي احلكومة التي تأتي الجناز مهمات
غير مستحيلة ثم لتغادر تاركة بصمة في بوابة درب

احلكم الصالح .

{ عميد كلية العلوم السياسية  –جامعة
النهرين


