
�أبرز  �جلنائية  �مللفات  ينظرون  ق�ضاة  حّدد   
�أ�ضباب �رتفاع �النتحار يف �ملجتمع، م�ؤكدين 
�لعاملي  �ل�ضعيد  على  ياأتي  �لن�ضب  تز�يد  �أن 
ولي�س �ملحلي فح�ضب. وذكر �لق�ضاء يف تقرير 
العالم �لق�ضاء، �أن �غلب �ملقدمني على �جلر�ئم 
هم من �ملر�ضى �لنف�ضيني �أو متعاطي �لكح�ل 
من  ال متّكنهم  مرحلة  و�ضل��  مّمن  و�ملخدر�ت 
تلبية متطلبات �إدمانهم، د�عني يف �ل�قت ذ�ته 
�لعالقة  ذ�ت  �جلهات  ت�ضافر جه�د جميع  �إىل 
��ضار  وفيما  �لظاهرة.  هذه  �أخطار  مل��جهة 
�أخرى نتجت عن �ضيطرة  �إىل م�ضكالت  �لق�ضاة 
�ملناطق  بع�س  على  �الإرهابي  د�ع�س  تنظيم 
�النتحار،  ح���االت  م��ن  ف��اق��م  م��ا  �ل��ع��ر�ق  يف 
بّين�� �أن �مل�رّشع �لعر�قي ال ُي�ضائل من يحاول 
�ملحّر�س  يحا�ضب  لكنه  بنف�ضه،  حياته  �إنهاء 
و�مل�ضاعد يف عق�بات تك�ن يف بع�س �الأحيان 
جرمية  يرتكب  من  تطال  �لتي  بتلك  �ضبيهة 
حمكمة  حتقيق  قا�ضي  ويق�ل  �لعمد.  �لقتل 
�لبياع باهر جنم عبد �هلل، �إن "�النتحار و�حدة 
يف  تظهر  �لتي  و�خلطرية  �ل�ضلبية  �لظ��هر  من 
"�أ�ضباب  �إىل  وعز�ها  �لب�رشية"،  �ملجتمعات 
�أن  و�أ�ضاف  ونف�ضية".  و�جتماعية  �قت�ضادية 
�لظروف  ب�ضبب  �النتحار  �إىل  يلجاأ  "�لبع�س 
وو�ض�له  �لعي�س  ب�ضنك  ممثلة  �القت�ضادية 
وت�فري  �مل���ضلة  ي�ضتطيع  ال  مرحلة  �إىل 

م��رده  �نعد�م  �أو  قلة  ب�ضبب  حياته  متطلبات 
ينتحر  "�الآخر  �أن  �إىل  �هلل  عبد  و�أ�ضار  �ملالية". 
�لتخل�س  ميكن  ال  �جتماعية  ظ��روف  نتيجة 
غريه"،  عن  دون��ًا  معه  �لتعامل  كطريقة  منها 
"هناك من ه� م�ضاب باأمر��س  �أن  �إىل  منبهًا 
نف�ضيه نتيجة تر�كمات عديدة منذ طف�لته حتى 
�أملت به نتيجة  �أو نتيجة �ضدمة عاطفية  يكرب 
عالقته مع �جلن�س �الآخر". كما نّ�ه عبد �هلل �إىل 
�أن "متناويل �لكح�ل و�ملخدر�ت قد ي�ضل بهم 
�الأمر �إىل �النتحار نتيجة و�ض�لهم �إىل مرحلة 
مقدرتهم  وعدم  خط�رتها  يف  �الدم��ان  جتتاز 
على تلبية متطلبات �إدمانهم". وحتّدث قا�ضي 
قد  خارجية  ع��مل  عن  �أي�ضًا  �لبياع  حتقيق 
من  �جلرمية  هذه  �رتكاب  �إىل  �ل�ضخ�س  تدفع 
من  �مل�ضاعدة  �أو  حتري�س  �إىل  "تعر�ضه  خالل 
لع�دته  �لع�ن  يد  مده  من  بداًل  �النتحار  �أجل 
�لعق�بات  "قان�ن  �أن  لي�ؤّكد  وعاد  ر�ضده".  �إىل 
يحا�ضب  مل  �ملعدل،   1969 ل�ضنة   111 رق��م 
�أو  �ملحر�س  عاقب  لكن  �النتحار،  يحاول  من 
�أن  ور�أى  �لعملية"،  تنجح  مل  ل�  حتى  �مل�ضاعد 
"ذلك خروج عن �لق��عد �لعامة، وه� �مر جيد"، 
هذ�  على  ت�رشيعي  "تدخل  �إىل  �حلاجة  نافيًا 
�ل�ضعيد". و�أو�ضح عبد �هلل �أن "عق�بة �ملحّر�س 
�ل�ضبع  تتجاوز  ال  �ل�ضجن ملدة  �مل�ضاعد هي  �أو 
ما  و�حلب�س  �لعملية،  جنحت  حال  يف  �ضن��ت 
ميت  ومل  �لف�ضل  حال  يف  �ضن��ت  �خلم�س  دون 
تك�ن  "�ملحا�ضبة  �إن  وي�ضرت�ضل  �ملنتحر". 

كان  �إذ�  عمد�ً  يقتل  من  مبقد�ر  وت�ضل  م�ضددة 
�ملنتحر ناق�س �الإدر�ك و�الإر�دة �أو �أنه مل يبلغ 
بالق�ل  �هلل  عبد  و�أكمل  �ضنة".  ع�رشة  �لثماين 
�ضببًا  يعّد  ال  �النتحار  على  “�لتحري�س  �إن 
�ض��ء  فعليًا  �جلرمية  متت  �إذ�  �إال  للمحا�ضبة 
قا�ضي  ذكر  جانبه،  من  �لف�ضل".  �أو  بالنجاح 
�أن  ر�ضن،  �ضاكر  فا�ضل  �لكر�دة  حتقيق حمكمة 
"زيادة معدالت �النتحار يف �الآونة �الأخرية مل 
�لتقارير  �إن  بل  �ملحلي،  �لنطاق  على  تقت�رش 
على  �لن�ضب  يف  �رت��ف��اع  �إىل  ت�ضري  �لر�ضمية 
م�ضت�ى �لعامل". ويرى ر�ضن �أن "��ضباب �رتكاب 
بالدرجة  كانت  �أن  بعد  تن�عت  �جلرمية  هذه 
�الأ�ضا�س �ال�ضطر�بات �لنف�ضية خا�ضة �الكتئاب 
على  �الإدم����ان  ع��ن  �لناجتة  و�ال���ض��ط��ر�ب��ات 
�ملخدر�ت و�لكح�ل". ويف مقابل ذلك، ر�أى "�أن 
حاالت �أخرى حت�ضل فجاأة يف حلظات �الأزمة 
�لتعامل مع �ضغ�ط  �لقدرة على  �نهيار  نتيجة 
�حلياة مثل "�مل�ضكالت �ملالية �أو �نهيار عالقة 
�ملزمنة".  و�الأمر��س  �الآالم  من  غريها  �أو  ما 
"�أبرز  �إىل  ر�ضن  يذهب  �لد�خلي،  �ل�ضعيد  وعلى 
ع��مل �مل�ضاعدة على �رتفاع معدالت �النتحار 
�لتي ظهرت بعد �حتالل د�ع�س  هي �مل�ضكالت 
�الجتماعية  �الأ�ضعدة  على  �ملناطق  لبع�س 
"هذه  ك�ن  ��ضفه  عن  و�أع��رب  و�القت�ضادية". 
ال  وبالتايل  �لر�ضمية  �ل�ضيطرة  خارج  �ملناطق 
منتلك �إح�ضاء�ت ت��ضح معدالت �النتحار فيها 

نتيجة �ضيا�ضات هذ� �لتنظيم �الرهابي".

�أيام  لتبد�أ بعده  �النتهاء،  �ملبارك على  �ضهر رم�ضان  �ضارف   
�لعيد �لذي تتخ�ف فيه �لكثري من �لع��ئل من �خلروج خارج 
�ل��ضع  ب�ضبب  وتخ�فها  �لعيد  بجمال مظاهر  لت�ضتمع  �ملنزل 
�لتي  �لتفجري  عمليات  من  وتخ�فا  �لبلد  يعي�ضه  �لذي  �الأمني 
ت�ضتهدف �لتجمعات، بحيث عند �ض�ؤ�ل �لكثريين عن �أمنياتهم 
بقدوم �لعيد كان ردهم �الأول ه� "زو�ل �ملحنة �لتي مير بها 
�لبلد، وحل�ل �الأمن و�الأمان فيه" وقال �ضعد �لبالغ من �لعمر 
�أن  �الوىل،  "�متنى  ل�)�جل�رنال(  �طفال  لثالثة  و�أب  �ضنة،   46
يعم  و�أن  �لعر�ق،  �نحاء  جميع  يف  و�ال�ضتقر�ر  �المن  يتحقق 
�ل�ضالم رب�ع بلدنا، و�أن نت�حد جميعا، ونن�ضى �ملا�ضي بكل 
�أن  مبينا   ، البنائنا".  �لز�هر  �مل�ضتقبل  نح�  وننطلق  ماأ�ضيه 
�لعر�قيني عان�� �لكثري خالل �ل�ضن��ت �ملا�ضية وخ�رشو� �لكثري 
بق�� هكذ�  �ذ�  يتحدو� الن  �أن  �ل�قت  �بناء وطنهم، وحان  من 

فانهم �ضيخ�رشون كل �ضيء.
�لعائلة  �أف��ر�د  بال  ي�ضغل  �لذي  �الأم��ن  تردي  �ىل  وباالإ�ضافة 
�لعر�قية �ضهدت �الأ�ض��ق �رتفاعًا يف �الأ�ضعار يف بد�ية حل�ل 
�ضهر رم�ضان، وهي �آخذة بالت�ضاعد مع �قرت�ب �أيام عيد �لفطر. 

غالء �أ�ضعار �مل��د �لغذ�ئية
ذ�ت  خا�ضة  �لعر�قية،  �لعائالت  على  �الأ�ضعار  �رتفاع  و�أث��ر 
�ضمت  ظل  يف  �قت�ضاديًا  �مل�ضح�قة  وتلك  �ملحدود  �لدخل 
متامًا  عاجزة  �ملعنية  م�ؤ�ض�ضاتها  �أن  يبدو  �لتي  �حلك�مة، 
عر�قي�ن  م��طن�ن  ويعزو  �ل�ض�ق.  �نفالت  على  �ل�ضيطرة  عن 
�إىل  �الأ�ضعار  �رتفاع  �أ�ضباب  �ر�ءه��م،   ) )�جل�رنال  ��ضتطلعت 
�لرقابة �حلك�مية ونق�س وتاأخر ت�زيع  ج�ضع �لتجار وغياب 
مفرد�ت �لبطاقة �لتم�ينية، م�ؤكدين �أن هذه �حلال تتكرر كل 
بغد�د،  يف  �لزعفر�نية  �ضكنة  من  م��طن  عزيز،  �إبر�هيم  عام. 
�رتفاعًا  �ضهدت  �لغذ�ئية  �مل��د  �أ�ضعار  �أن  )�جل�رنال(:  ل�  قال 
عام  كل  تتكرر  حالة  وهذه  رم�ضان،  �ضهر  �أي��ام  طيلة  ح��اد�ً، 
ب�ضبب ��ضتغالل �لبع�س من �لتجار، و�ضعف �لرقابة �حلك�مية. 
و�أ�ضاف: هناك �ضبٌب �أ�ضا�ضي ير�فق �رتفاع �الأ�ضعار، يتمثل يف 
غياب مفرد�ت �لبطاقة �لتم�ينية �لتي مل ت�زع هذ� �ل�ضهر حتى 
�الآن، م�ضري�ً �إىل �أن �حلالة مل تقت�رش على �رتفاع �أ�ضعار �مل��د 
خالل  �رتفعت  �لتي  �لكهرباء  �الج�ر  فهناك  فح�ضب،  �لغذ�ئية 
ف�ضل �ل�ضيف، وه� ما يثقل على �لعائالت كثري�ً" . �مل��طنة 
)م. م( �ملهند�ضة يف �ل�رشكة �لعامة لل�ضناعات �لغذ�ئية قالت: 
"هناك جتار ي�ضتغل�ن فرتة �ملنا�ضبات، فيعمل�ن على زيادة 
��ضتغالل  �إىل  �إ�ضافة  �ل�رش�ء،  على  �الإقبال  ب�ضبب  �الأ�ضعار 
�حل��دث �الإرهابية من قبل بع�س �ضعاف �لنف��س". ومن �جل 
تفادي م�ضكلة �رتفاع �الأ�ضعار، تق�ل �إنه ال بد من دعم �ملنتج 
�ل�رشكة  يف  عملي  "فبحكم  �الأولية،  �مل����د  وت�فري  �ل�طني، 
مت�قفة  �ل�ضاب�ن  �ضناعة  فاأن  �لغذ�ئية،  لل�ضناعات  �لعامة 
عن �الإنتاج لعدم وج�د م��د �أولية. �أم �أركان، وهي ربة بيت، 

تق�ل: ��ضكن يف بيت لالإيجار مع عائلتي �ملتك�نة من ثالثة 
�أوالد طلبة، و�بنتي �لتي لديها طفالن، ت�ضكن معي �أي�ضا بعد 
�لتقاعدي لزوجي،  �لر�تب  ��ضت�ضهاد زوجها، ولي�س لدي �ض�ى 
ي�ؤثر  ��ضعار  "�رتفاع  �ن  بالق�ل:  م�ضتدركة  منه.  نعي�س  �لذي 
علينا كثري�ً". �أم �حمد ربة بيت من �ضكنة منطقة باب �ل�رشقي، 
منا�ضبة،  كل  ويف  رم�ضان  �ضهر  خالل  �الأ�ضعار  �رتفاع  ت�ؤكد 
لكنها ت�ضتعد للمنا�ضبات قبل حل�لها، فهي، كما تذكر، ت�ضرتي 
�مل��د �لغذ�ئية �لالزمة و�الأ�ضا�ضية وتخزنها قبل م�جة �رتفاع 
�الأ�ضعار. لكن لتجار �جلملة ر�أيا �آخر، �إذ يق�ل م�ضطفى ج�دة، 
�أ�ضبابا  هناك  �ن"  �ل�ض�رجة:  منطقة  يف  حمل  �ضاحب  وه� 
عديدة ت�ؤدي �إىل رفع �أ�ضعار �مل��د �لغذ�ئية، منها �أج�ر �لنقل 
و�ل��ضع �الأمني �ملرتدي ��ضافة �ىل تكاليف تاأجري �ملخازن 
يف  كبري�  تفاوتا  هناك  �أن  كما  �لعاملني،  و�ج���ر  و�ملحال 
جتاوز  �جل  ومن  و�خرى.  منطقة  بني  �لغذ�ئية  �مل��د  ��ضعار 
و�ضع  ت�فر  من  بد  ال  ج�دة:  قال  �ملنا�ضبات  يف  �لغالء  �أزمة 
�أمني جيد، وو�ضع ت�ضعرية خا�ضة على �أج�ر �لنقل �لتي ت�ضل 
باملاليني، ودعم �ملنتج �ل�طني من �جل تفادي رفع �الأ�ضعار. 
من جانبه، يرى ع�ض� جلنة �القت�ضاد و�ال�ضتثمار �لربملانية 
�حمد �ضليم: �ن �ضبب �رتفاع �أ�ضعار �مل��د �ال�ضتهالكية للم��طن 
ب�ض�رة عامة ه� عدم وج�د �ضناعة حملية مدع�مة من قبل 
�حلك�مة. و��ضاف: ل� كان هناك دعم للمنتج �ل�طني و�لتقليل 

�أن  م�ؤكد�ً  ومر�ضية،  معق�لة  �ال�ضعار  ف�ضتك�ن  �ال�ضتري�د،  يف 
لريفع��  �ملنا�ضبات  فرتة  ي�ضتغل�ن  و�ل�كالء  �لتجار  بع�س 
��ضعار �مل��د �ال�ضتهالكية ب�ض�ره عامة على �مل��طن، ب�ضبب 
عدم وج�د رقابة جتارية ت�ضيطر على �ل�ض�ق. وقال �ضليم: �ن 
هناك تاأخر� يف ت�زيع مفرد�ت �لبطاقة �لتم�ينية، ال�ضيما يف 

�ملناطق غري �الآمنة
غالء �أ�ضعار �ملالب�س

ويف ظل �لرك�د �القت�ضادي �لذي يع�ضف باالأ�ض��ق �لعر�قية، 
�ملنا�ضبات  �لتجارية  �ملحالت  �أ�ضحاب  من  �لتجار  ينتظر 
�أ�ضعار  لرفع  و�الأ�ضحى،  �لفطر  عيدي  �ضيما  وال  �مل��ضمية، 
متطلبات  �رش�ء  على  �لنا�س  �إقبال  بذلك  م�ضتغلني  ب�ضائعهم، 
�لعيد لع��ئلهم. وال يقت�رش �الأمر على �ملالب�س، بل ت��زيها يف 
�حلاج  يق�ل  �ل�ضدد،  هذ�  يف  �لغذ�ئية.  �مل��د  �أ�ضعار  �الرتفاع 
�أحمد غيد�ن )66 عامًا(، تاجر جملة �ضابق يف �ض�ق �ل�ض�رجة، 
�رتفاعا  �الأ�ض��ق  ت�ضهد  �لعيد،  �أيام  �قرت�ب  "مع  بغد�د،  و�ضط 
للعائلة  �ل�رش�ئية  �لقدرة  �أن  بالرغم من  �الأ�ضعار،  ملح�ظا يف 
�الأ�ض��ق  �أن  �إال  �ل�ضابق،  عليه يف  كانت  قّلت عما  قد  �لعر�قية 
خمتلف  وعلى  �لعيد  قبيل  للمتب�ضعني  حركة  ت�ضهد  ز�لت  ما 
�مل��د �لغذ�ئية منها و�ملالب�س، ولكن �لع��ئل تتفاجاأ بارتفاع 

�الأ�ضعار".
من  جملة  �إىل  �لعيد  قبيل  �الأ�ضعار  �رت��ف��اع  غيد�ن  ويعزو 

�الأ�ضباب، يف مقدمتها �لرك�د �لذي ت�ضهده �الأ�ض��ق يف �الأيام 
�لعادية، وتكد�س �لب�ضائع يف �ملحالت �لتجارية دون �أن ينظر 
�إليها �أحد، ف�ضال عن تر�جع �لرقابة و�الإجر�ء�ت �حلك�مية على 
�الأ�ض��ق، و��ضتري�د �أغلب ما حتتاجه �ل�ض�ق �لعر�قية من �لدول 
�لفقري  �مل��طن  ي�ضتغل�ن  �لتجار  بع�س  جعل  ما  �ملجاورة، 
من  فاإن  نف�ضه،  �ملتحدث  وبح�ضب  �جل�ضع.  �ضحية  يقع  �لذي 
��ضتري�د  �لتي مت  �أ�ضعار بلد �ملن�ضاأ  �أي�ضا، زيادة  �الأ�ضباب  بني 
�ملالب�س منها، و�ل�ض�ق �لذي تباع فيه، فقد جتدها يف �الأ�ض��ق 
�لكر�دة  �أو  �لهندية  وعر�ضات  �ملن�ض�ر  مناطق  من  �لر�قية 
كل  باالأ�ضل،  م�ضاعفا  فيها  �ل�ضعر  ويك�ن  وغريها،  وزي�نة 
تلك �الأ�ضباب جمتمعة تثقل كاهل هذه �لع��ئل، وخا�ضة ذ�ت 
�لدخل �ملحدود و�لفقر�ء. و�أكد �أحمد غيد�ن، ل� )�جل�رنال(، �أن 
ومبختلف  �لتجارية،  �ملحالت  و�أ�ضحاب  �لتجار  بع�س  هناك 
�ملنا�ضبات  وباقي  �لعيد  با�ضتغالل  يق�م�ن  �لتخ�ض�ضات، 
تعّ��س.  ال  �لتي  فر�ضتهم  تلك  يعتربون  الأنهم  �الأ�ضعار،  لرفع 
لبيع  حمل  يف  ي�ضتغل  عاما(،   37( جابر  يق�ل  جهته،  من 
�ملناطق،  باختالف  تختلف  �الأ�ضعار  �إّن  �الأط��ف��ال،  مالب�س 
فهناك مناطق يك�ن فيها ��ضتغالل �أكرث، وغالبا ما تك�ن تلك 
فاالأمر  �لفقرية،  �ملناطق  �أما  �الأغنياء،  يقطنها  �لتي  �لر�قية 
فيها مقت�رش على بع�س �ملحالت، م��ضحا ل�)�جل�رنال(، �أن 
"�ملالب�س �مل�ضن�عة حمليًا يك�ن �ضعرها منا�ضبا �إن ت�فرت، 
فهناك �ضبه �نعد�م للمنتج �ملحلي، وير�وح �ضعر �لقطعة منها 
بني 5 �إىل 12 دوالر�ً، ح�ضب ج�دتها، �إذ غالبا ما يك�ن �ملنتج 
فتبد�أ  �مل�ضت�ردة  �لقطع  �أ�ضعار  �أما  رديئة،  ن�عية  من  �ملحلي 
�أ�ضعار عالية جد�،  �إىل  �ل��حدة وت�ضل  للقطعة  20 دوالر�ً  من 
خا�ضة �إذ� كانت قطعة �لثياب م�ضت�ردة من ماركات عاملية، 
�لعيد".  قبيل  �الأ�ضعار  �رتفاع  مع  �أك��رث  يرتفع  �ضعرها  ف��اإن 
�أن  فل�ضطني،  �ضارع  يف  �ملتب�ضعات  �إحدى  غفر�ن،  �أم  وتربز 
�الأ�ض��ق �لعر�قية ت�ضهد خالل �الأيام �لع�رشة �الأخرية من �ضهر 
رم�ضان، �إقباال و��ضعا من قبل �ملتب�ضعني على �رش�ء �ملالب�س 
��ضتعد�د�  �الأ�ضعار  �رتفاع  من  بالرغم  �الأخرى  و�مل�ضتلزمات 
�لب�ضائع �مل�ج�دة يف �ملحالت  �لفطر، و�لكثري من تلك  لعيد 
ندفعها".  �لتي  �ملبالغ  ت�ضتحق  وال  رديئة  تك�ن  �لتجارية 
على  و�ل�رشور  �لفرحة  �إدخال  تن�ي  كانت  �أنها  �إىل  و�أ�ضارت 
قل�ب �أطفالها �ليتامى، وذلك ب�رش�ء مالب�س �لعيد لهم، �إال �أنها 
بح�زتي  "ما  تق�ل  جد�ً،  �ملرتفعة  �ملالب�س  باأ�ضعار  تفاجاأت 
من مال ال يكفي لتجهيز �ملالب�س جلميع �أطفايل، لذ� �كتفيت 
و�حل�رشة  �لعيد  مالب�س  على  نظرة  و�إلقاء  لهم  �حلل�ى  ب�رش�ء 
تعتلي �ضدري، الأنني مل �أ�ضتطع �أن �أوفر لهم ما لدى �أقر�نهم". 
�نخف�ضت  قد  �لعر�قية  للع��ئل  �ل�رش�ئية  "�لقدرة  و�أ�ضافت 
�أول�يات  وهناك  �ضيء،  كل  ���رش�ء  ن�ضتطيع  ال  فنحن  كثري�ً، 
�ملالب�س  جتار  ودعت  �الأهمية"،  ح�ضب  �ملنزلية  �لطلبات  يف 
و�أ�ضحاب �ملحالت �لتجارية �إىل �البتعاد عن �جل�ضع و�حرت�م 

قدرة �مل��طنني، من �أجل �أن ي�ضتقبل �جلميع عيد �لفطر بفرح.

�همية  �العتبار  بنظر  �خذو�  ما  كثري�  �ملدن  بناء  على  �مل�رشف�ن     
تخطيط �ل�ض��رع و�ر�ضفتها و�عط�هما �همية كبرية يف ��ضا�ضيات بناء 
�ملدن. ولكن ما يحدث يف حمافظة بابل من جتاوز على �ملمتلكات 
�ضارع  ففي  �لقان�نية.  �الطر  كل  جتاوز  �الر�ضفة  وبالتحديد  �لعامة 
جممع  عن  عبارة  هي  بناية  هناك  بابل  حمافظة  يف  �لهيتاويني 
طبي و�مام هذه �لبناية ر�ضيف ميتد على م�ضافة 5 كيل� مرت تقريبا 
فقد مت �لتجاوز على هذ� �لر�ضيف من قبل �الطباء و�ل�ضيادلة حيث 
معر�ضني  �ل�ضارع  ح��س  �ىل  �لنزول  �ىل  �مل�ضاة  �مل��طن�ن  ي�ضطر 
لرفع  �لتدخل  بابل  �ل�ضيد حمافظ  ينا�ضدون  �الهايل  للتهلكة.  �أنف�ضهم 
�لتجاوز�ت و�حلفاظ على �ملمتلكات �لعامة. وفقكم �هلل.عنهم / ر�ض�ل 

�حلمد�ين .. حمافظة بابل.

 فاروق �لقا�ضم �لذي غرّي تاريخ �لرنويج �القت�ضادي ولد يف مدينة 
يف  �لنفط  جي�ل�جيا  �لقا�ضم  فاروق  در�س  م   1934 عام  �لب�رشة 
وهناك  �ملتحدة  �ململكة  يف  لندن  جامعة  يف  �الإمرب�ط�رية  �لكلية 
1957 م وعمل يف �رشكة  �لعر�ق يف عام  �إىل  �لتقى زوجته وعاد 
�لقا�ضم  فاروق  قدم  1968م  ماي�س من عام  �ضهر  �لعر�ق. يف  نفط 
�ل�ضاب �لعر�قي ��ضتقالته من �رشكة نفط �لعر�ق وت�جه �إىل �ململكة 
��ضابة ولده مبر�س ع�ضال مل يفلح �الطباء  �ل�ضبب  �ملتحدة وكان 
يف  �لقا�ضم  فاروق  ��ضتقر  �لدماغي  �ل�ضلل  وه�  بعالجه  �لعر�ق  يف 
�لرنويج. يف �أحد �الأيام و�أثناء وج�ده يف �و�ضل�عا�ضمة �لرنويج، مر 
فاروق ب�ز�رة �ل�ضناعة لكي ي�ضاألهم عن �ل�رشكات �لنفطية عندهم، 
�إذ� كان�� يحتاج�ن �إىل مهند�س نفطي جي�ل�جي. ��ضتقبل�ه  وفيما 
�الأ�ضخا�س. وبالفعل  �لتايل م�عد� ملقابلة بع�س  �لي�م  وحددو� له 
من  بهبة  �أ�ضبه  فكان  �خت�ضا�ضه،  �إىل  بحاجة  �أنهم  وتبني  ذلك  مت 
جمال  يف  علمية  وخربة  �الأكادميي  بالتدريب  غني  رجل  �ل�ضماء، 
�ضناعة �لنفط. تعاقدت وز�رة �ل�ضناعة مع فاروق �لقا�ضم كم�ضت�ضار 
بحر  يف  �لنفط  �كت�ضاف  يتم  �أن  للرنويج  بالن�ضبة  حلما  كان  لها. 
�ل�ضمال، �إال �أن فاروق �لقا�ضم كان ير�ه و�قعا قريبا، وبالفعل وبعد 
�أن قدم تقرير� و�ضح فيه �إمكانية �لعث�ر على �لنفط يف بحر �ل�ضمال، 
)فيلب�س  �لنفطية  �ل�رشكات  �إحدى  كانت   1969 عام  يف  �نه  حيث 
برتوليم( قد طلبت �إعفاءها من عملية �لتنقيب، �أال �أن تقرير فاروق 
�ل�رشكة  هذه  لطلب  �ال�ضتجابة  رف�س  على  �لرنويج  �ضجع  �لقا�ضم 
تقريره.  يف  حمقا  كان  فاروقا  �أن  �لالحقة  �الأيام  �أثبتت  باالإعفاء. 
عن  يق�ل  نفطية  دولة  �إىل  �لرنويج  حت�لت  و�ضحاها  ليلة  وبني 
�لقا�ضم �ل�ضيد �ول�ضن مدير �رشكة �لنفط �ل�طنية �لرنويجية )فاروق 
�ل�ضابق  �لنظام  �ضق�ط  بعد  �لرنويج(.  به  حظيت  مبدع  �أف�ضل  ه� 
ل�ز�رة  م�ض�دة  وو�ضع  نرويجي.  نفطي  وفد  مع  �لعر�ق  �لقا�ضم  ز�ر 
�لنفط �لعر�قية ميكن تطبيقها. �نطالقا من �لنم�ذج �لرنويجي لكن 
�مل�ضاومات �ل�ضيا�ضية �أف�ضت �ىل تعديل �مل�ض�دة �لتي و�ضعها. ومتت 
ورحل  �لفاروق  ��ضتنكره  ما  وهذ�  �لتعديل،  �ضيغة  على  �مل�ضادقة 
يعي�س �الآن �لقا�ضم مع �والده �لثالثة وزوجته يف مدينه �ضتافنكر. 
و�لرعاية  �لعالج  تاثري  حتت  خمتلفا  �أ�ضبح  فقد  �ملري�س  �بنه  �ما 
�لتي تلقاها يف �لبلد �لذي �حت�ضن عبقرية و�لده بعد �ضق�ط �لنظام 
لقان�ن  م�ض�دة  �أول  �لقا�ضم  فاروق  م كتب   2003 �لعر�ق عام  يف 
�لنفط �جلديد يف �لعر�ق. ح�ضل على جائزة جائزة ONS �لفخرية 
�لتكن�ل�جيا يف �لرنويج رغم  ب�ضبب جه�ده وم�ضاهمته يف تط�ير 
لعبه دور� مهما يف �ضناعة �لنفط �لرنويجية لكنه مل يكن معروفا 
عنه  كتبت  عندما   2009 عام  �لنفطية حتى  نطاق �ضناعة  خارج 

جملة فاينان�ضال تاميز مقالة مط�لة يف عام 2012.

يف �ملنطقة �ملقابلة جلامع �ل�ضبيح .. يعاين �الهايل من غلق �ل�ضارع 
�ل�ضاكنني ج��ر  )�لعاب �الطفال( من قبل بع�س �الهايل  �مل�ؤدي �ىل 
�مللعب دون وجه حق. و�ن غلق هذ� �ل�ضارع ي�ؤدي �ىل عرقلة دخ�ل 
..  علما �ن �زقة �ملحلة  �ضيار�ت رفع �النقا�س �ىل �زقة هذه �ملحلة 
�ضيقة و�ن �ضيار�ت رفع �النقا�س ال تدخل �ال عن طريق هذ� �ل�ضارع 
�ضابقا  �هايل �ملنطقة بحاجة �ىل و�ضع حاوية كما كانت  �ن  .. كما 

حفاظا على بغد�د �الجمل و�النظف ..�ضدد �هلل خطاكم.

�لتق�ميي  �المتحان  باإلغاء  نطالب  �ل�ضيعي،  �ل�قف  طالب  نحن 
بال�ضهادة الن هناك كثري من  �ل�ضيعي و�العرت�ف  �ل�قف  لطالب 
يجعل  �ل��جب  �د�ء  و�ل�رشطة،  �جلي�س  يف  �المنية  �الجهزة  �بناء 
�لكثري من  �ل�قت الي�ضمح الد�ء �المتحان وكذلك  �ضع�بة وكذلك 
�مل�ضرتكني ��ضبح�� �بناء �ضهد�ء وقدم�� �بائهم و�خ��نهم لل�طن، 
وهناك ن�ضبة كبرية جد� من �مل�ضرتكني باالمتحانات هم منت�ضبي 
�جل  من  لل�ضهادة  وبحاجة  �ل�ضعبي  و�حل�ضد  و�لدفاع  �لد�خلية 
دعم عن��نه �ل�ظيفي  التبخل�� على من يقدم�ن دمائهم وع��ئل 
بدون  باالمتحانات  باالعرت�ف  �ل�ضيا�ضيني  و�ل�ضجناء  �ل�ضهد�ء 

�متحان تق�ميي.
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األمن واألمان وغالء األسعار جملة من هموم المواطن العراقي 
تزداد بؤسا قبل عيد الفطر المبارك

الجورنال - ساجدة خضر
�لتقرير ن�سف �ل�سنوي لهيئة �لنز�هة، �لذي �أ�ستعر�سه رئي�سها يف 
موؤمتر �س���حفي يوم �م�س )�خلمي�س(، ت�س���من )غاب���ة( من �الرقام 
و�لن�سب �ملئوية الأن�سطة �لهيئة خالل �ل�ستة �أ�سهر �الوىل من �لعام 
�حل���ايل، وختمه بعبارة )�أن �لقانون يلزم �لهيئة باالإف�س���اح عن كل 
ما يتعلق مبلفات �لنز�هة(، وهو �لز�م د�س���توري وقانوين معلوم، 
لك���ن تطبيقه ال يرقى �ىل م�س���توى �أهميته طو�ل �لعقد �ملا�س���ي، ال 
من �لهيئة وال من موؤ�س�سات �لدولة �مل�سمولة بالتعاون معها لتنفيذ 

�لقانون !.
�الدل���ة )�لت���ي ال حت�س���ى( على م���ا نق���ول، يعي�س���ها �لعر�قيون مع 
)�خطب���وط( �لف�س���اد �مل�ست�س���ري يف موؤ�س�س���ات �لدول���ة )بالط���ول 
و�لعر����س(، منذ �س���قوط �لدكتاتورية �ىل يومنا هذ�، وقد ت�س���من 
تقرير �لهيئة �أمثلة على ذلك، تو�س���ح مبا ال يقبل �ل�س���ك �أن ن�ساطها 
)على �أهميته(، مل يوؤثر نوعيًا على بر�مج مافيات �لف�س���اد �لنا�سطة 
يف �لبالد و�ملحمية من �لنافذين يف مر�كز �لقر�ر، �لذين تقا�س���مو� 
ن�س���ب متثيلهم يف جميع �ملوؤ�س�س���ات، مبا فيها ما ي�س���مى بالهيئات 

�مل�ستقلة، ومنها هيئة �لنز�هة !.
والأن ما يه���م �ملو�طن �لعر�قي هو �لنتائج، نورد �أمثلًة على ذلك من 
�الرق���ام �لو�ردة يف تقرير هيئة �لنز�هة لتكون دلياًل على م�س���توى 

�الد�ء، وهي كاالآتي
بلغ عدد �ملتهمني �ملحالني �ىل �لق�ساء من �لوزر�ء ومن هم بدرجتهم 
)6(، وم���ن �لدرجات �خلا�س���ة و�ملدر�ء �لعام���ني ومن هم بدرجتهم 
)99(، فيم���ا بلغت )�الحكام �لقطعية( حك���م و�حد)1( بحق وزير، 
وخم�س���ة )5( �أح���كام بحق مدر�ء عامني ومن ه���م بدرجتهم فقط !، 
�ي �ن من جمموع )106( مد�نني مل ينفذ �حلكم قطعيًا �سوى بحق 
)6( منه���م، ولي�س هناك ��س���ارة �ىل �أن هذه �الحكام كانت �س���درت 

غيابيًا �أم بح�سور �ملد�نني .
بلغ عدد ملفات ��س���رد�د �الم���و�ل �ملهربة �لتي عمل���ت عليها �لهيئة 
)70( ملف���ًا، �جلاه���ز منه���ا )7( فقط، و�ذ� ��س���يف له���ا)7( �خرى 
خالل �لن�س���ف �لثاين من هذ� �لعام، تكون ن�سبة �الجناز)20%(، 
ونحتاج �ىل �ربعة �عو�م �خرى ال�ستكمال �ل�سبعني ملفًا، �سرط �ن 

ال ي�ساف لها ملفات جديدة .
�لفقرة �الخرية يف �لتقرير حول ��س���تمار�ت ك�سف �لذمم تتكرر يف 
جمي���ع تقارير �لهيئة، ويف هذ� �لتقرير جاءت ن�س���بة �لنو�ب �لذين 
��س���تجابو� لك�س���ف ذممهم )%18( فق���ط، و�ذ� كان من حق هوؤالء 
�لن���و�ب تقدمي �لك�س���وفات خ���الل �لن�س���ف �لثاين من ه���ذ� �لعام ، 
فان تقارير �لنز�هة �ل�س���ابقة ��س���ارت �ىل، عدم تقدمي ن�س���بة كبرية 
من نو�ب �لربملان ��س���تمار�ت ذممهم خالل �ل�س���نو�ت �ملا�سية، من 
دون �ي �ج���ر�ء �تخذت���ه هيئة �لنز�هة �س���دهم، بالرغ���م من �ن ذلك 
يعد خمالفة �سريحة للقانون لي�س من قبل �لنو�ب فقط، بل من قبل 

هيئة �لنز�هة كذلك .
م���ن �الف�س���ل لهيئ���ة �لنز�هة تق���دمي �يج���از يركز عل���ى �الجناز�ت 
�حلقيقي���ة �لتي ته���م �ملو�طنني �ملكتوين بنري�ن �لف�س���اد، يت�س���من 
�ع���د�د و��س���ماء �لفا�س���دين �لذي���ن حك���م عليه���م ح�س���وريًا من قبل 
�لق�س���اء، ومت م�س���ادرة �مو�له���م و�ع���ادة م���ا �س���رقوه �ىل خزينة 
�لدول���ة، ون�س���ر قو�ئم مف�س���لة عن �الف���ر�د و�جلهات �لت���ي تعرقل 
تنفيذ �أو�م���ر �لقب�س بحق �ملجرمني، وترك �الرقام و�الح�س���اء�ت 
و�لن�سب �ملف�س���لة عن �ن�سطتها �ىل �س���ياقاتها �الد�رية و�لتوثيقية 

�ملطلوبة منها �مام مرجعياتها �لر�سمية و�لقانونية.

قضاة: ارتفاع حاالت االنتحار الضطرابات نفسية مبدعون من
السيد محافظ بابل .. من المسؤول وداعش سبب في زيادتها

عن الحفاظ على الممتلكات العامة؟
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