
امل�صاكل االقت�صادية على اختالف اأنواعها عندما 
اآثارها تبدو وا�صحة على  اأي بلد فان  حتدث يف 
جميع مفا�صل احلياة ولكنها تكون اأكرث و�صوحا 
ملحدودية  نظرا  الب�صيط  املواطن  على  وق�صاوة 
حجم  ازدي��اد  مع  ت��زداد  معاناته  فتبداأ  دخله, 
ا�صتطاعته  عدم  من  فيعاين  االقت�صادية  امل�صكلة 
نفقاته  وبني  املالية  واردات��ه  بني  التوازن  خلق 
وماأكل  وملب�س  م�صكن  من  ال�رضورية  احلياتية 
والكهرباء  كاملاء  الرئي�صية  اخلدمات  واأج��ور 
واملولدة واأجور النقل واالت�صاالت وامل�صتلزمات 
انه  واالن�صاف  العدل  من  لذا  وغريها,  الدرا�صية 

جهد  مواطنيها  تبعد  اأن  عادلة  حكومة  اأي  على 
اتخاذها  تنوي  التي  احللول  دائرة  عن  االإمكان 
ملعاجلة اأية م�صكلة اإقت�صادية تع�صف بالبلد كي 

ال حتمله اأعباء جديدة فوق اأعبائه.
حكومتنا  ف��ان  االأ���ص��ف  مع  بلدنا  يف  مايحدث 
مع  فنجدها  مواطنيها  مع  املبداأ  هذا  تراعي  ال 
االقت�صادية  امل�صاكل  ملعاجلة  به  تفكر  حل  كل 
الب�صيط  املواطن  راأ���س  على  بقوة  تطرق  فانها 
الذي  فالعجز  املتوا�صعة,  م���وارده  وت�صتنزف 
معروفة  �صنوات  منذ  املالية  املوازنة  منه  تعاين 
التطرق  اأري��د  وال  كثرية  وه��ي  للجميع  اأ�صبابه 
االأ�صباب  هذه  بتمعن يف  بحثا  لو  ولكن  هنا  لها 
اأحدها ال من قريب  ف�صنجد باأن املواطن مل يكن 

وال من بعيد, فلماذا حتمله احلكومة نتائج اأخطاء 
ن�صبة  رفع  مت  مل��اذا  اأت�صاءل  وهنا  يرتكبها؟  مل 
واملتقاعدين  املوظفني  روات��ب  يف  اال�صتقطاع 
 4,5 من  اأك��رث  اىل   3% من   2017 موازنة  يف 
واملوؤ�ص�صات  للوزارات  احلرية  تركت  وملاذا   %
على  وال��ر���ص��وم  ال�����رضائ��ب  بفر�س  احلكومية 
وكما  للمواطن  تقدمها  التي  الرئي�صية  اخلدمات 
والر�صوم  ال�رضائب  فر�س  يتم  وملاذا  لها,  يحلو 
يوميا على ال�صلع والب�صائع واخلدمات الرئي�صية؟ 
واحدة  للحظة  ولو  املوقرة  حكومتنا  فكرت  فهل 
املتوا�صع  بدخله  امل��واط��ن  متكن  كيفية  ع��ن 
مل��وارده  اليومي  اال�صتنزاف  هذا  اأم��ام  يقف  اأن 
احتياجاته  تليبة  من  �صيتمكن  وكيف  الب�صيطة 

احلياة  هذه  يف  ال�رضورية  عائلته  واحتياجات 
املريرة؟

دعوتي للحكومة وملجل�س النواب اأن يفكروا األف 
مرة قبل التوقيع على اأي قرار اأو حل ملعاجلة اأي 
ونتائجه  تاأثرياته  ويدر�صوا  اقت�صادية  م�صكلة 
واأن  فيه,  اهلل  ويتقوا  الب�صيط  املواطن  على حياة 
وحلولهم  ح�صاباتهم  ع��ن  امل��واط��ن  ي�صتبعدوا 
يفكروا  واأن  املوازنة  يف  العجز  ل�صد  املقرتحة 
باإمكانها  والتي  لذلك  املتاحة  احللول  مبئات 
املواطن  جيب  عن  بعيدا  العجز  هذا  تقل�س  اأن 
و�صط كم هائل  لها يف  يرثى  اأ�صبح بحالة  الذي 
حياته  تفا�صيل  جميع  يف  اليومية  املعاناة  من 
)وارحموا جيب املواطن يرحمكم من يف ال�صماء(.

 

م�صاألة  حتتل  ومعافى  �صليم  جمتمع  اي  لبناء   
بناء االن�صان اهمية كبرية ومن امل�صاكل اخلطرية 
املجتمع  انهيار  يف  لدورها  املخدرات  م�صكلة 
و�صيوع اجلرمية وقد �صهد العراق الكثري من احلروب 
واحل�صار االقت�صادي واالرهاب �صاعدت يف ظهور 
هي  واملخدرات  املخدرات  ا�صمها  معقدة  م�صكلة 
وهي  بالتخيالت  واحلوا�س  العقل  ي�صو�س  ما  كل 
كل مادة طبيعية او كيمياوية م�صتح�رضة حتتوي 
على عنا�رض من�صطة او منبهة او م�صكنة او مهلو�صة 
توؤثر على اجلهاز الع�صبي املركزي و لها تاأثريات 
ج�صمانية و روحية و عاطفية و ادراكية توؤدي اىل 
تعترب  املخدرات  ان  كما  عليها.  التعود  من  حالة 
ي�صاعد  حيث  اجلرائم  من  للكثري  الرئي�صي  امل�صبب 
تعاطي املخدرات اىل جرائم ال�رضقة و االغت�صاب 
ال�صلوك  �صوء  و  االنحراف  و  االخالقية  اجلرائم  و 
كما يوؤدي اىل زيادة حوادث ال�صيارات ان امل�رضع 
قانون  يف  املخدرات  مكافحة  عالج  العراقي 
املخدرات العراقي رقم )68( ل�صنة 1965 و الذي 
اال�صتخراج  و  املخدرات  �صناعة  و  املتاجرة  حرم 
التقدمي و العر�س للبيع و  والتح�صري و احليازة و 
باملخدرات  املتاجرة  يجوز  ال  و  وال�رضاء  التوزيع 
كان  مهما  خمدرات  على  احلاوية  وامل�صتح�رضات 
ظاهرة  املخدرات  تف�صي  ظاهرة  ان  كما   . نوعها 
خطرية وافة مدمرة و ال يقت�رض اثرها على �صخ�س 
عموم  لت�صمل  متتد  بل  بها  املتاجر  او  متعاطيها 
املجتمع ملا ت�صببه من دمار �صامل وخراب ي�صيب 
بنية املجتمع و يوؤدي اىل تفكك اال�رضة  و قد ن�س 
العراقي  املرور  ادارة  قانون  يف  العراقي  امل�رضع 
رقم 86 ل�صنة 2003 يف الق�صم )22( على جرمية 
قيادة املركبة حتت تاأثري املخدر حيث ن�صت  على 
) يعاقب باحلب�س مدة  ال تقل عن ثالثة ا�صهر و ال 
تزيد على �صنة او بالغرامة ال تقل عن ثالثمائة الف 
دينار و ال تزيد على خم�صمائة الف دينار او بكلتا 
العقوبتني مع حجز املركبة مدة �صنة كل منت قاد 
تاأثري م�صكر او خمدر و يجوز �صحب  مركبته حتت 
اجازة ال�صوق مدة ال تقل عن �صهرين و ال تزيد على 
العودة الرتكاب اجلرمية خالل  �صنة(  و يف حالة 
تكون  املدان  على  النهائي  احلكم  �صدور  من  �صنة 
العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �صتة ا�صهر و ال تزيد 
على �صنة و بغرامة ال تقل عن خم�صمائة الف دينار 
و ال تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتني مع 
�صحب االجازة مدة ال تقل عن �صتة ا�صهر  و ال تزيد 
على �صنة و يعد تعاطي املخدرات من اال�صباب التي 
الطالق  و قد اعترب  توؤدي اىل كرثة حاالت وقوع 
ال�صخ�صية  االحوال  قانون  يف  العراقي  امل�رضع 
رقم 188 ل�صنة 1959 االدمان �صبب من اال�صباب 
التي توؤدي اىل التفريق الق�صائي  حيث ان تعاطي 
الزوجية  احلياة  جتعل  بها  املتاجرة  او  املخدرات 
مهددة باالنهيار و توؤدي اىل ا�رضار احد الزوجني 
باالآخر �رضرا يتعذر معه ان ت�صتمر احلياة الزوجية 
والتي ا�صا�صها املودة و االلفة و الرحمة و االن�صجام 

و ال�رضر املتحقق عنها هو �رضر ج�صيم . 
خطرية  ظاهرة  املخدرات  تف�صي  ظاهرة  ان  فيما 

ال�صيما اذا مت تعاطيها من قبل االطفال و االحداث 
الأنها توؤدي بهم اىل الرذيلة و الف�صل يف الدرا�صة و 
مرافقة ا�صدقاء ال�صوء و اجلنوح و ارتكاب اجلرمية 
خا�صة يف حالة ترك الدرا�صة و العمل االمر الذي 
لغر�س  اموال  اىل  يحتاج  جمرم  خلق  اىل  يوؤدي 
ارتكاب  اىل  يدفعه  الذي  االمر  املخدرات  �رضاء 

اجلرمية و خا�صة جرائم ال�رضقة و القتل .
املجتمع  ابناء  لكل  م�صرتكة  امل�صوؤولية  ان  اخريا 
هي  و  املخت�صة  الرقابية  اجلهات  اىل  باالإ�صافة 
املركزي  اجلهاز  التخطيط  وزارة  و  ال�صحة  وزارة 
الرقابية   اجلهات  و  النوعية  ال�صيطرة  و  للتقيي�س 
يف وزارة الداخلية  يف املنافذ احلدودية للحيلولة 
دون دخول املواد املخدرة و ان ظاهرة املخدرات 
وان  مكافحتها  على  العمل  يجب  خطرية  ظاهرة 
اجلرائم  عن  خطرا  يقل  ال  املخدرات  جرائم  خطر 
املخدرات  خطر  من  الوقاية  لغر�س  و  االرهابية 
مب�صكلة  امل�صتمرة  التوعية  على  العمل  يجب  فانه 
االدمان وخا�صة بني املراهقني باأ�صلوب يتنا�صب 
بنتائج  تاأتي  ال  حتى  ال�صخ�صية  وخ�صائ�صهم 
عك�صية و اتباع ا�صاليب تربوية تعتمد على احلوار  
مرحلة  يف  وخا�صة  االبناء  وبني  بينهم  املتبادل 
ملعاجلة  ال�رضيع  التدخل  و  التقومي  و  املراهقة 
العاملني  ا�صت�صارة  و  باأول  اول  �صلوكية  انحرافات 
يف جمال ال�صحة النف�صية و الرتبية و ان عالج هذه 

الظاهرة للحد منها و تفادي خطرها يتطلب:
جتارة  و  لتعاطي  بالن�صبة  العقوبة  ت�صديد   :1
العقابية  القوانني  يف  النظر  اعادة  و  املخدرات 
 )68( رقم  املخدرات  قانون  ال�صيما  بها  املتعلقة 
ين�صجم  يتعد  مل  الت�رضيع  هذا  الن   1965 ل�صنة 
ا�صاليب املتاجرين باملخدرات واالنواع  مع تطور 

فيما  وخا�صة  املخدرات   يف  امل�صتخدمة  اجلديدة 
تعاطي  على  ت�صجيعهم  و  االحداث  باإغواء  يتعلق 
الوهمية  ال�صيدليات  انت�صار  ان  كما  املخدرات  
العمل  او  خطرية  ظاهرة  االر�صفة  و�صيدليات 
موؤهلني  غري  ا�صخا�س  قبل  من  ال�صيدليات  يف 
بغري  االدوية  �رضف  او  ال�صيدلة  مهنة  للممار�صة 
و�صفات طبية او الأ�صخا�س غري م�صتحقني ال�صيما 
و ان بع�س االدوية املخدرة هي  ت�رضف الأ�صخا�س 
مر�صى و م�صابني باأمرا�س و الأغرا�س عالجية  و 
ان  كما  املنومة   احلبوب  و  الفاليوم  حبوب  منها 
غ�صيل  مكافحة  قانون  و  ال�صيدلة  مزاولة  قوانني 
الذي  املنا�صب  القانوين  الردع  تت�صمن  ال  االموال 
التي  ان االموال  ين�صجم وخطر املخدرات  ال�صيما 
يف  ت�صتعمل  املخدرات  جتارة  من  عليها  يتح�صل 
ارتكاب جرائم التفجري و التفخيخ والقتل و اجلرائم 

االرهابية و�صن ت�رضيع جديد ملكافحة املخدرات
املخدرات  مبكافحة  متخ�ص�س  جهاز  ان�صاء   :2
مكافحة  يتوىل  االرهاب  مكافحة  بجهاز  ا�صوة 
يف  تواجد  له  يكون  و  اخلطرة  اجلرمية  هذه 
تعاون  له  يكون  و  احلدودية  املنافذ  و  املطارات 
ال�صحة  وزارة  يف  االخرى  الرقابية  اجلهات  مع 
بهذا  املتخ�ص�صة  ال�رضطة  تدريب  على  والعمل 
ا�صاليب  النوع من اجلرائم بالتقنيات احلديثة الن 
لغر�س  م�صتمر  تطور  يف  باملخدرات  املتاجرين 
لتهريب  طرق  ابتكار  و  اجلرمية  معامل  اخفاء 
املخدرات و ان ال يكون البلد  معربا او ممرا لتجار 
املخدرات  او م�صتهلكا لها او منتجا لتلك االنواع 
من املخدرات و ان تاأخذ وزارة ال�صحة دورها يف 
متعاطي  مبعاجلة  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  افتتاح 

املخدرات.

 ان ما يعانيه �صكنة الزقاق 44 حملة883 من غلق الزقاق املرتبط 
بطريق املرور ال�رضيع من قبل القوات االأمنية باالنقا�س وابقو لنا 
منفذ بجانب الر�صيف ا�صتغل هذا املنفذ من قبل جمموعة جزارين 
جلبوا كل مايحتاجه اجلزر وجلبو املا�صية �صدوا طريقنا واال�صوء 
الروائح الكريهة واالو�صاخ وف�صالت املا�صية جعلت املكان تنبعث 
اإىل البيوت املجاورة  منه روائح تزكم االأنوف حتى اخذت ت�صل 
.هل يعقل اأن يجري اجلزر بني البيوت وم�صاكن املواطنني اخربتنا 
بلدية الر�صيد باأنه مت التن�صيق مع دائرة احلرا�صات واالأمن الإر�صال 
هو  من  هناك  املوقرة  االمينة  .ال�صيدة  التجاوز  الزالة  مفرزة 
الر�صيد  بلدية  من  اأحد  يجراأ  مل  اللحظة  هذه  وحلد  معهم  متواطاأ 
على طردهم من التجاوز الأ�صباب ال اريد ذكرها وحتى لو خرجت 
اهلل  مقابل  املفرزه  و�صول  قبل  ينذره  من  هناك  عليهم  مفرزة 
الفارغة  بالقطعة  املا�صية  باإخفاء كل �صىء حتى  اعلم ويقومون 
املجاورة وكان مل يكن هناك جزر او ما�صية .ال�صيدة االمينة نرجو 
كل الرجاء اأن جتدي لنا حال وان مل جتدي لنا حال �صنطرق اأبوابا 
التي  امل�صاكل  من  تعبنا  الأننا  املعاناة  هذه  من  تخل�صنا  اأخرى 
حتدث مع هذه الع�صابة من اجلزارين وخا�صة عند مرور ن�صائنا 
وبناتنا عند الذهاب والعودة من دوامهم مع فائق ال�صكر والتقدير

 اإين املواطن حممد �صابر حطاب, بعد ظهور الوجبة االوىل من 
ا�صماء امل�صمولني براتب االعانة والبالغ عددهم 3954. وبعد 
متابعة مواقع الوزارة الر�صمية. ومواقع التوا�صل التابعة لها. 
ت�صهيل  خالل  من  املواطن  عن  العبئ  خففت  الوزارة  ان  تبني 
امور ا�صتالم البطاقة الذكية. عن طريق ار�صال ر�صالة smsاىل 
جلب  مع  البطاقه  ا�صدار  منافذ  مراجعة  على  حتثهم  هواتفهم 
بغداد  حمافظة  فبداأت  اال�رضة.  الأفراد  الر�صمية.  امل�صتم�صكات 
حمافظة  يف  اليوم  تفاجاأنا  ولكن  تباعا.  البقية  واملحافظات 
امل�صتم�صكات  جلب  وهوة  عليه  املتعارف  بالروتني  قار  ذي 
ا�صتمراريته  االربعة وا�صتن�صاخها وجلب كفيل مدين مع كتاب 
من  اأكرث  وعمل  ح�صوره  مع  وزارته.  من  م�صدق  باخلدمة 
من  م�صدق  املختار  قبل  من  تعهد  وعمل  خطية.  تعهدات   4
وهناك  الكفيل.  م�صتم�صكات  كافة  وا�صتن�صاخ  البلدي.  املجل�س 
الوقوف  مع   . املعقدة  ال�صغرية  بالتفا�صيل  كثرية  ا�صياء 
املعامالت  وت�صليم  النا�س  ح�صود  تدافع  و�صط  كبرية  بطوابري 

للمجل�س البلدي. 
بدون اي و�صل او �صامن لهم!

ر�صالة  اي  لهم  ت�صل  لن  اليوم  معامالتهم  قدمو  الذين  وكل 
ن�صية اىل هواتفهم من قبل الوزارة . . . ما هذا التناق�س؟ نرى 
وروتني  الوزارة  تعليمات  بني  ووا�صع  كبري  خالف  هناك  ان 
دائرة الرعاية يف ذي قار . من امل�صوؤول وملن ن�صتكي؟ ات�صلت 
حول  تعليمات  اي  )ماعدنه  تفاجاأت.   .1018 الوزارة  برقم 
اال�صماء( ملن و�صعتم رقم ال�صكاوي؟ . . انا م�صوؤول عن كالمي 

هذا وب�صهادة االف امل�صمولني

 احد اعمدة االعالم العراقي .. من اأعالم العراق ورمزا من رموزه الو�صاءة 
انه اديب كبري و�صحفي متاألق, وهو امللقب باأبو ال�صحافة العراقية )ابا 
دبي  مدينة  يف  1985م  عام  �صباط  من  الثاين  يف  تويف  ال��ذي  هاتف( 
العلم  مدينة  اال�رضف  النجف  مدينة  يف  ولد  مقربتها.  يف  ودفن  العربية 
والدين واالدب يف عام 1904 م/ 1319ه� ووالده يعد من ال�صخ�صيات 
من  وا�رضته  كطبيب,  �صهرته  عن  ف�صال  املدينة  يف  والعلمية  االدبية 
واالدب  بال�صحافة  اخلليلي  ا�صتهر  املعروفة.  النجفية  االأ���رض  اأ�صهر 
االول  رائدها  يعد  الذي  الق�صرية  بالق�صة  متيز  ولكنه  والتاريخ  وال�صعر 
توما�س  جون  االمريكي  للم�صت�رضق  الدكتوراه  اطروحة  ح�صب  العراق  يف 
هامل واملعنونة )جعفر اخلليلي والق�صة العراقية احلديثة( التي اثبت فيها 
متيز اخلليلي بالق�صة وتفرده بالكثري من عنا�رضها ذات الطابع املحلي 
يف  ال�صادق(  )الفجر  جريدَة  ه�/1930   1348 عام  يف  اأ�صدر  واجلديد. 
مدينة النجف وا�صتمرت فرتة حمدودة, ويف عام 1353ه�/1934 اأ�صدر 
ال�صيا�صية  توجهاتها  ب�صبب  احلكومة  من  اأغلقت  التي  )الراعي(  جريدة 
الفكر  نحو  افكاره  توجيه  اىل  اخلليلي  عمد  ول��ذا  الالذعة,  وانتقاداتها 
واالجتماع واالدب دوَن ال�صيا�صة لكي ت�صتطيَع ال�صحافة اي�صاَل ر�صالتها 
اأ�صدر  حيث  /1935م  ه�   1354 عام  يف  ذلك  فكاَن  كافة  النا�س  اىل 
مدر�صة  وكانت  �صنة  ع�رضيَن  ا�صتمرت  التي  ال�صهريَة  )الهاتف(  جريدَة 
وقد  وعا�رضها.  عليها  اطلع  من  لكل  حقيقية  وق�ص�صية  و�صعرية  ادبية 
ال�صفار يف كتاباته عن اخلليلي اىل  الكبري رفعت مرهون  ا�صتاذنا  ا�صار 
ان )الهاتف( كانت ميدانا تخرَج فيه عدد كبري من ال�صعراء والكتاب, وقد 
من  وال�صاعرات  االديبات  الآثار  كبري  بت�صجيع  �صفحاتها  الهاتف  فتحت 
الن�صاء ومن اوائل من كتنب )دالل �صفدي, هناء ريح, زهرة احلر, ونعمت 
القربى( وكانت ت�صدر يف كل �صنة جمموعة خا�صة بالق�صة. بعد اغالق 
نوري  حكومة  من  بقرار  االخ��رى  العراقية  ال�صحف  جميع  مع  اجلريدة 
ال�صعيد نظرا للمعار�صة ال�صعبية وال�صحفية الوا�صعة مل�رضوع حلف بغداد 
للن�رض واالعالن  ادارتها يف احليدر خانة اىل مكتب  عام1954م حتولت 
االعالنات  بتقدمي  قام  انه  حيث  واالع��الن(  للن�رض  التعارف  )دار  با�صم 
كانت  حيث  ميداَنها,  النرث  و  ال�صعر  يكون  ومبتكرة  جديدة  بطريقة 
االعالنات تقدم عن طريق التلفزيون وال�صحافة حتت عنوان �صعار االدب 

يف ركاب التجارة.
حجما  وكبرية  كثرية  كونها  املوؤلفات  جميَع  لتتبع  املجال  ي�صع  ال  قد 
ومعنى وبالتايل البَد من ا�صطياد البارز واملثري كونها حقيقة تثلَج ال�صدَر 
الذكريات  من  بحر  يف  متوج  فانَك  ق�ص�صه  جتوب  وعندما  القلَب  وتريَح 
واالآمال وت�صافر معه حيثما ذهَب وارحتَل مرة يف النجف اال�رضف واأخرى 
يف بغداد وفجاأة جتد نف�صَك يف اأعايل جبال لبنان مبا امتلكه من موهبة 
وملكة جتذب القراء وت�صيطر على ذهنيتهم. ان للخليلي ا�صدارات كثرية يف 
عامل الق�صة, فقد ا�صدَر اوَل ق�صة له عام 1921م بعنوان )التع�صاء( وكاَن 
عمره اآنذاَك �صبعَة ع�رَض عاما, اأي يف مقتبل عمره االدبي وهذه الق�صَة هي 
املفتاح الذي فتَح االبواَب م�رضعة على م�صارعيها اماَم موهبته اخلالقة, 

فكانت النواة االأوىل على طريق �صهرته االدبية وتاألقه الثقايف.
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المواطن.. بين مطرقة محدودية الدخل وحلول الدولة الترقيعية 

بغداد ـ متابعة 

قال ال�شاعر املقنع الكندي وهو من الأموي:
"يَعاتبن���ي يف الدي���ن َقوم���ي َواإمَنا       دي���ويَن يف اأَ�شَياَء تك�شبهم 

َحمَدا"
مع بدء عمليات التحرير للأرا�شي املغت�شبة, �شمن فتوى املرجعية, 
وت�شكي���ل احل�ش���د ال�شعب���ي, ال���ذي اأع���اد لق���وات الأمن هيبته���ا, لقد 
حتررت �شلح الدين والأنب���ار, وجاء الدور ملحافظة نينوى اخلري, 
ليكتم���ل النت�شار على ق���وى ال�شر والظلم, املتمثل���ة بتنظيم داع�ش 

املجرم.
اأرادها املنتفعون من ال�شا�شة, اأزمة دائمة كي ينهبوا خريات العراق, 
فعم���ل اخلريون على توحي���د ال�شفوف, ونبذ كل م���ا ي�شيء للوحدة 
الوطني���ة, من تدخل خارج���ي, ل يحمل ال�شياق���ات القانونية, حفظا 
لكرام���ة العراق, فجاءت وحدة الكلمة, �شاعقة �شربت جتار الدم. اإن 
م���ا جرى من مفاجاأة, عند ب���دء عملية حترير املو�شل, والتي اأحرزت 
به���ا القوات الأمني���ة, انت�شارا منقط���ع النظري, فق���د مت حترير اأكرث 
م���ن 60 قرية وق�شبة, يف اليوم���ني الولني لبدء العملية! وهذا ما مل 
يح�شل يف القواطع الأخرى, التي �شبقت عملية حترير املو�شل, مما 
جع���ل عويل �شا�شة الدواع�ش يف الربمل���ان, يت�شاعد بكاء على اأرواح 
املدني���ني, م���ع اأنهم مل يذرف���وا دمعة واح���دة, عند اغت�ش���اب الأر�ش 
رح بع�شهم, اأن هذا الأمر, ما هو اإل نتيجة  والعر�ش, حي���ث كان ي�شَ
للمطالب���ة باحلق���وق ال�شرعي���ة, ب���ل راح بع�شه���م ي�ش���رح, اأن اأهايل 
املناط���ق املغت�شبة, ه���م اأح�شن حال مما كانوا علي���ه!, ولكنهم عندما 
راأوا توح���د ال�شف���وف, غريوا م���ن لهجتهم, ليطالبوا م���ن احلكومة 
الحتادي���ة, حتري���ر الأرا�شي �شم���ن اآلية, كان���وا ي�شتخدمونها زمن 
احلكوم���ات ال�شابق���ة, عن طري���ق التزويد بالأ�شلح���ة والأعتدة, ليتم 
ت�شليمه���ا بع���د ذل���ك اإىل داع�ش, ولك���ن احلكومة اجلدي���دة, اآلت على 
نف�شه���ا اأن ل ت�شتخ���دم اخلطط القدمية, فاملَج���َرب ل يَجرب كما قالت 
املرجعي���ة. بالرغم من حماولت تاأخري التحرير, فقد اندفعت القوات 
الأمني���ة املوح���دة, ك���ردا وعرب���ا �شيعة و�شن���ة وم�شي���ح واإيزيديني, 
ليح���رروا اجلان���ب الأي�ش���ر م���ن مدين���ة املو�شل, وم���ا اأذه���ل �شا�شة 
الدواع����ش, ه���دم ج���دار بن���وه ل�شن���ني, األ وه���و الأزمة ب���ني الإقليم 
واحلكوم���ة األحتادية, وهو ما جعل م���ن داع�ش, تفقد �شيطرتها على 
مقاتليها, وتنح�شر قواتها لداخل املو�شل, اأما ما جرى يف ال�شرقاط, 
و�شح���ل جثث الدواع����ش املهاجمني, من قبل اأطف���ال و�شباب املدينة, 

فقد فعل فعله, لينتف�ش اأهايل اجلانب الآمن من املو�شل.
حال���ة طوارئ داع�شية, �شببها �شعارات على حيطان بنايات املو�شل, 
م���ع موجة من الهروب اجلماعي, كل ه���ذا يعني حترير املو�شل, بعد 
بقائه���ا لأك���رث م���ن عامني حتت حك���م اخللف���ة املزعومة, وكله���ا اأيام 

و�شينتهي ذلك الكابو�ش الأ�شود.      
ويف اأواخر ق�شيدة ال�شاعر املقنع يقول:

هم  واإن  بَطاء  َن�شري  اإىَل  "اأََراهم 
َدَعوين اإىَل َن�شر اأََتيتهم �َشدا"

ع�شى اأن تكون �شحوة دائمة, فهل تعلم مواطنو تلك املناطق الدر�ش 
ال�شع���ب, اأم انه���م �شيخت���ارون نف����ش ال�شخو����ش, يف النتخاب���ات 

القادمة؟

مبدعون من

سكان محلة 883 ومشكلتهم 
مع المرور السريع

مواطن يشكوا لوزير العمل
من الروتين في الوزارة

المواطن والمسؤولالمخدرات... آفة تستدعي الفهم وايجاد الحلول الفعلية للقضاء عليها  

بغداد ـ خاص  جعفر الخليلي

العراق ينتصر و داعش 
ينحسر

بقلم: سالم العامري

أقالم حرة


