
بارتفاع  تنباأ  التي  االخبارية  والتقارير  االنباء  تتالت 
الفا و�سط   37 النازحني من مناطق املو�سل اىل  اعداد 
منهم  االالف  حياة  تهدد  ان�سانية  كارثة  من  حتذير 

النعدام الغذاء واملاء والدواء واخلدمات ال�رضورية .
كما قال وزير الهجرة واملهجرين العراقي جا�سم حممد 
خالل اجتماع عقد يف وقت �سابق للجنة العليا الغاثة 
عدة  وزارات  عن  ممثلني  ت�سم  التي  النازحني  وايواء 
انطالق  منذ  الوزارة  خميمات  يف  النازحني  "اعداد  ان 
عمليات حترير حمافظة نينوى وعا�سمتها املو�سل يف 

37184 الف نازحا."  17 من ال�سهر املا�سي بلغت 
فيما ا�سار الوزير يف بيان �سحايف اىل ان" فرق وزارته 
وقراج  املحلبية  مناطق  من  نازحا  ا1823  ا�ستقبلت 
احلويجة  وق�ساء  باملو�سل  ال�سماح  وحي  واملو�سل 
مبحافظة كركوك ومت نقلهم اىل خميم ح�سن �سام �رضق 

املو�سل وخميم ديبكة جنوب �رضقها". 
مناطقهم  اىل  عادوا  قد  نازحا   2103 ان  م�سيفا 

املحررة يف حمافظة نينوى.
االإغاثة  عمليات  للنازحني  العليا  اللجنة  بحثت  فيما 
واليات  املو�سل  مدينة  من  النازحة  للعوائل  واالإيواء 
لتقدمي  ال�ساندة  واجلهات  املعنية  الوزارات  مع  العمل 
لقطاع  مف�سل  بحث  وجرى  لهم  الالزمة  اخلدمات 
وكيفية   نينوى  حمافظة  نازحي  خميمات  يف  ال�سحة 
وامل�ساكل  للنازحني  الالزمة  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي 
االإغاثة  لعمليات  املرافق  ال�سحة  ملف  تواجه  التي 
حيث �سادقت اللجنة على تكليف وزارة ال�سحة بتفعيل 
دورها يف خميمات النازحني لتقدمي اخلدمات ال�سحية 
الالزمة لهم وار�سال 10 فرق �سحة ملخيمات النازحني 
وديبكة  والقيارة  �سام  وح�سن  اخلازر  حماور  يف 
واملخيمات االأخرى لتقدمي اخلدمات ال�سحية للنازحني 

وتذليل ال�سعوبات التي تواجههم. 
وزارة  دور  مبناق�سة  اللجنة  قامت  مت�سل  �سياق  يف 
ملخيمات  االأبي�ض  النفط  مادة  توفري  عملية  يف  النفط 
النازحني واملناطق املحررة وكذلك مادة الغاز االأبي�ض 
حمافظة  لنازحي  االإيواء  ملخيمات  غاز"   "قناين 
نينوى ف�سال عن مناق�سة  دور وزارة النقل يف عمليات 
االإجالء والنقل لنازحي املحافظة واأهمية حل امل�ساكل 
من  النازحني  نقل  عمليات   تواجه  التي  واملعوقات 

خالل التن�سيق العايل مع جميع اجلهات املعنية .
وزعت  امليدانية  الوزارة  فرق  ان  اىل  الوزير  ا�سار  كما 
النازحني حال و�سولهم  اىل  م�ساعدات غذائية وعينية 
مراكز اال�ستقبال .. مو�سحا اىل ان العدد الكلي للعائدين 

بلغ 2103 عائدا .
  وتتالت اال�سوات املنادية ب�رضورة ايجاد حلول فعلية 
كم   405( نينوى  حمافظة  جمل�ض  حذر  اذ  فيه  هم  ملا 

�سمال بغداد( من كارثة ان�سانية تهدد حياة االالف من 
نازحي املو�سل .

واأكد بنيان اجلربا ع�سو جمل�ض املحافظة اإن "االإو�ساع 
كارثة  بحدوث  تنذر  املو�سل  من  للنازحني  احلالية 
اخلدمات  اب�سط  انعدام  اثر  االالف  حياة  تهدد  اإن�سانية 

ال�رضورية وعدم توفر الغذاء واملاء واالدوية الطبية".
التحرك  الدولية  واملنظمات  العراقية  احلكومة  وطالب 
احلالية  االزمة  من  النازحني  النقاذ  عاجل  �سكل  على 
كا�سفا عن ان احلكومة املحلية ملحافظة نينوى عاجزة 

على  ح�سولها  لعدم  للنازحني  امل�ساعدات  تقدمي  عن 
حكومة  ان  اىل  ا�سافة   2016 لعام  املالية  املوازنة 
االمر.  هذا  ملعاجلة  طوارئ  ميزانية  تخ�س�ض  مل  بغداد 
من  القريب  �سامي  ح�سن  خميم  باأن   " اجلربا  واأو�سح 
النازحني  من  هائلة  اعداد  يوميًا  ي�ستقبل  اأربيل  مدينة 
بزيادة  تنذر  والتي  الع�سكرية  العمليات  ا�ستمرار  مع 
وامل�ساعدات  اخلدمات  انعدام  مع  للنازحني  مرتقبة 

العاجلة ".
ال�سابع  يف  انطلقت  املو�سل  ا�ستعادة  معركة  ان  يذكر 

ع�رض من اكتوبر مب�ساركة 60 الفا من القوات العراقية 
احل�سد  من  واملتطوعني  والبي�سمركة  ال�رضطة  وقوات 

ال�سعبي وحر�ض نينوى.
مليون  من  اكرث  نزوح  دولية  منظمات  توقعت  فيما 
�سخ�ض خالل العمليات الع�سكرية اجلارية االن لتحرير 
�سيطر  الذي  داع�ض  تنظيم  قب�سة  من  املو�سل  مدينة 
عليها يف يونيو 2014  يف وقت ال يزال اأكرث من مليون 
ا�ستخدامهم  من  خماوف  ت�سود  حيث  املدينة  يف  مدين 

دروعا ب�رضية من قبل تنظيم داع�ض االرهابي .

ن�رض موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
خربا   2016  /  11  /  6 بتاريخ  االلكرتوين 

مفاده :
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قررت 
�سنة   2016/2015 الدرا�سية  ال�سنة  اعتبار 
قيودهم  املرقنة  الطلبة  بحق  ر�سوب  عدم 
ال�سنة  مواد  اأو  التحميل  مبواد  الر�سوب  ب�سبب 
الدكتور  الر�سمي  املتحدث  وقال   ، الدرا�سية 
العايل قررت  التعليم  اإن وزارة  العبودي  حيدر 
�سنة   2016/2015 الدرا�سية  ال�سنة  اعتبار 
قيودهم  رقنت  الذين  الطلبة  بحق  ر�سوب  عدم 
ال�سنة  مواد  اأو  التحميل  مبواد  الر�سوب  ب�سبب 
جناح  ذلك  على  يرتتب  ال  اأن  على  الدرا�سية 
اأعلى  درا�سية  �سنة  اإىل  وانتقاله  الطالب 
اأن هذا  الر�سمي  واأ�ساف املتحدث   ، بالتحميل 
القرار ال ي�سمل الطالب املرقن قيده ب�سبب الغ�ض 

اأو العقوبات االن�سباطية .
وكاأنه  يبدو  االأوىل  للوهلة  اخلرب  قراءة  وعند 
تعر�سوا  الذين  كافة  الطلبة  م�سلحة  من 
االمتحانية  املحاوالت  وا�ستنفذوا  للر�سوب 
ال�رضر  تظهر  للقرار  املتاأنية  النظرة  ولكن   ،
�سيما  الطلبة من تطبيقه  �سي�سيب  الذي  الكبري 
العام  خالل  للر�سوب  تعر�سوا  الذين  الطلبة 
الدرا�سي  العام  و   2015  /  2014 الدرا�سي 
اأي  احت�ساب  يتم  مل  حيث   2016  /  2015
يف  العادة  جرت  كما  ر�سوب  عدم  �سنة  منهما 
مر  قد  البلد  اإن  رغم  ال�سابقة  الدرا�سية  االأعوام 
خالل هاتني ال�سنتني باأ�سعب الظروف ، نظرا 
بعد  املحافظات  �سهدتها بع�ض  التي  لالأحداث 
�سيطرة التنظيمات االإرهابية على اأجزاء مهمة 
اقت�سادية  اأزمة  الأ�سواأ  البلد  وتعر�ض  منها 
التي  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  بعد   2003 منذ 
اقل  اإىل  االحتادية  املوازنة  اإيرادات  اأو�سلت 
من الن�سف والتي اأدت اإىل ارتفاع ن�سب العوز 
والفقر وانخفا�ض القدرات ال�رضائية للعديد من 
املواطنني ، ناهيك عن ظروف وتداعيات اأخرى 
ال�سباب  واإغواء  اخلارج  اإىل  الهجرة  ومنها 
اأو  اآمنة  مالذات  عن  والبحث  البلد  هجرة  على 
لالأعداد  اخلارج  يف  العمل  فر�ض  توفر  اأماكن 
الذي  ال�رضر  ووجه   ، العاطلني  من  الكبرية 
االأكرث تقدما  الطلبة  نتحدث عنه ي�سيب فئات 
ا�ستطاعوا  الذين  وهم   ، الدرا�سي  امل�ستوى  يف 
ولكنهم  الدرا�سية  املتطلبات  جميع  اجتياز 
اأي   ، در�سني  اأو  بدر�ض  النجاح  ي�ستطيعوا  مل 
الدرو�ض والعبور  التحميل بهذه  ممن يحق لهم 
النافذة  التعليمات  ح�سب   ( الالحقة  للمرحلة 
لغر�ض   ) العراق  جامعات  يف  و�سابقا  حاليا 
االأوىل  ال�سفوف  يف  الدرا�سي  التقدم  موا�سلة 
لل�سفوف  بالن�سبة  للتخرج  والتقدم  والثانية 
قبل املنتهية اذ يفرت�ض حتميلهم بدر�ض واحد 

كاأطباء  املنتهية  ال�سفوف  اإىل  للعبور  مثال 
الدولة  عليهم  اأنفقت  ممن  وغريهم  ومهند�سني 
لغر�ض  الدنانري  مليارات  اأو  ماليني  وعوائلهم 
وهناك   ، واملجتمع  اأنف�سهم  واإفادة  التخرج 
التحميل  قيد عدم جواز  ي�ساأل ملاذا و�سع  من 

للمرحلة الالحقة رغم اإن ذلك :
. ال يتنا�سب مع مبداأ الر�سانة العلمية الن بقاء 
رمبا  واحد  بدر�ض  كاملة  درا�سية  �سنة  الطالب 
ين�ساأ فجوة علمية بينه وبني املرحلة التالية ، 
ومن يعلم فقد تكون املادة التي ر�سب بها غري 

اأ�سا�سية يف اخت�سا�ض الطالب .
واالإمكانيات  الوقت  يف  هدرا  ميثل  ذلك  اإن   .
فهل هي �رضيبة ال�ستبدال ترقني القيد يدفعها 
ل�سنة كاملة يف مادة ميكن  باأن يبقى  الطالب 
عبورها وهي �ستبقى بذمته اإذ ال يجوز تخرجه 

اإطالقا اإال بعد النجاح بكل الدرو�ض .
ماذا �سيفعل الطالب يف االأوقات االأخرى داخل 
ال�ساعات  خارج  املعهد   / الكلية  خارج  اأو 
بواقع  تكون  قد  والتي  الدر�ض  لهذا  املخ�س�سة 
�ساعتني خالل االأ�سبوع فهي اأوقات فارغة قد 

تقوده للتخبط وال�سياع .
. ما هي الكلف التي �ستتكبدها العائلة من خالل 
بقاء الطالب �سنة درا�سية بدر�ض واحد من اأجور 
لعام  الدرا�سة  واأجور  وغريها  وم�ساريف  نقل 
كامل بجميع املواد اإذا كان الطالب يف التعليم 
املوازي اأو امل�سائي اأو االأهلي والعائلة بالكاد 
تتدبر اأمورها املعي�سية وقد تكون تلك التكاليف 
ال�سبب وراء االن�سحاب من الدرا�سة ب�سبب عدم 
يف  الطالب  ان  رغم  االأعباء  حتمل  على  القدرة 

املراحل الثالثة اأو الرابعة اأو اخلام�سة .
التوقعات بخ�سو�ض دافعية  . هل مت احت�ساب 
تفكريه  �سالمة  ومدى  االجناز  يف  الطالب 
و�سعوره النف�سي عندما يداوم بدر�ض اأو در�سني 
ب�سبب قرار وزاري مينعه من العبور يف حني اإن 
اقرانه قد مت عبورهم وهم يف املرحلة التالية .

اأو املعنوي  الرتبوي  اأو  العائد املادي  . ما هو 
من تطبيق هذا االأ�سلوب يف حرمان الطالب من 
الوزارة   ، اجلامعة   ، الكلية   ( ل�سالح  التحميل 
باالإحباط  ال�سعور  احتماالت  غري   ) الدولة   ،

والكراهية و الظلم و�سعف االنتماء .
. ملاذا مت اإ�سدار هذا القرار بعد مرور اأكرث من 
�سهر على بداية العام الدرا�سي وهو يتداول يف 
و�سائل االإعالم وال نتوقع و�سوله اإال بعد مرور 
اإىل  االإعادة  اأوامر  �ست�سدر  ومتى  عديدة  اأيام 

الدرا�سة .
مت  ملاذا  ي�ساألوا  اأن  وعوائلهم  للطلبة  ويحق 
 2016  /2015 الف�سل يف مو�سوع احت�ساب 
�سنة عدم ر�سوب بحالتني ولي�ض بحالة واحدة . 
وزارة  تنظر  اأن  وعوائلهم  الطلبة  وياأمل  كما 
الراأفة  بعني  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
والعطف االأبوي الأبنائها من الطلبة من خالل 
عنوانه  واحد  مبو�سوع  املو�سوعني  دمج 

حاجة  دون  من   ، ر�سوب  عدم  �سنة  احت�ساب 
لو�سع الطلبة بت�سنيفات بهدف اإعطاء الفر�سة 
 ، باملراجعات  اأوقاتهم  اإ�ساعة  وعدم  للطلبة 
وكل ما يحتاجون اإليه هو رفع ال�رضط املتعلق 
الالحقة  املرحلة  اإىل  التحميل  اأو  العبور  بعدم 
ذلك  ففي   ، در�سني  اأو  واحد  بدر�ض  ر�سب  ممن 
اإعطاء االأمل وحتفيز الطالب مل�ساعفة جهوده 
اإن  ونعتقد   ، عليه  مرت  التي  الظروف  لتجاوز 
لكي  ال�سباب  من  وعقدا  هموما  �سيزيل  ذلك 
مي�سوا اإىل االأمام عندما يجدون وزارة التعليم 
تاأخذ من حقوقهم عاما  اإىل جانبهم وال  تقف 
درا�سيا عند عدم ال�سماح لهم بالعبور ، اآخذين 
بنظر االعتبار اإن معايل الوزير االأ�ستاذ الدكتور 
وقد  التكنوقراط  من  هو  العي�سى  الرزاق  عبد 
ال�سباب  لفئات  اخلري  لفعل  ال�سعي  عنه  عرف 
ومبادراتهم  مواهبهم  واحت�سان  ورعايتهم 
ليكونوا فاعلني يف بناء بلدهم والدفاع عنه ، 
فخالل ال�سنوات املا�سية عر�ض اأفكاره النرية 
م�ساحات  احتلت  التي  من�سوراته  خالل  من 
ن�رضت  التي  املختلفة  واملواقع  نفو�سنا  يف 
للطلبة  ال�سماح  اإن  نعتقد  وال   ، فيها  ونوق�ست 
باالنتقال اإىل املرحلة التالية كمحملني �سي�رض 
العملية  اأو يحدث خرقا يف  العلمية  بالر�سانة 
ملا  كذلك  االآمر  كان  ولو  والعلمية  الرتبوية 
متت املطالبة مبثل هذا االمر من االأ�سا�ض الأننا 
نتحدث عن حتميل معمول به من �سنوات ولي�ض 
زحفا اأو منحا ملكرمات على ح�ساب ال�سياقات 
�ساأنه  من  بالتحميل  ال�سماح  فعدم   ، العلمية 
اإحلاق �رضرا كما اأ�سلفنا يف اأعاله وقد ال يحقق 
مبعاقبته  الطالب  اإ�سعار  �سوى  منفعة  اأية  ذلك 
ونعتقد   ، مبطنة  العقوبة  تلك  كانت  وان  حتى 
العايل  التعليم  لوزارة  الرحب  ال�سدر  بان 
باإ�سدار  ال�سعة  املتقدم على قدر من  وكادرها 
ال�سابق  الدرا�سي  العام  باعتبار  الحق  كتاب 
بعبور  ي�سمح  وان  قيود  دون  ر�سوب  عدم  �سنة 
من تنطبق عليهم �رضوط العبور وبذلك تنت�رض 
الوزارة لنف�سها قبل اأن يتحقق ن�رضا لالآخرين 
الأنها �ستقلل عدد القاعدين ب�سفوفهم ل�سنوات 
نن�سى  اأن  دون   ، احلكومي  االإنفاق  من  وتقلل 
يف  بلدنا  بها  ومير  مر  التي  ال�سعبة  الظروف 
الطلبة  على  حتما  توؤثر  والتي  كافة  املجاالت 
التي  املحلية  البيئة  من  يتجزاأ  ال  جزءا  الأنهم 
واإعطاء  املرونة  من  الالزم  القدر  اإبداء  تتطلب 
وزيادة  االأخطاء  لت�سحيح  الفر�ض  من  مزيدا 
واحلب  باالنتماء  ال�سباب  من  الطلبة  اإ�سعار 
والت�سحية التي تبداأ من الكلية واملعهد للتم�سك 
باملواطنة املنتجة ، ولعل بع�ض القرارات التي 
باتت تتخذها الوزارة وت�سكيالتها تفتح الدعوة 
الإلغاء ن�ض املادة 38 من قانون وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي رقم 40 ل�سنة 1988 ) 
املعدل ( للحد من القرارات التي ت�رض مب�سالح 

الطالب .

املن�سور  بلدية  ننا�سد   618 حملة  ابناء  من  لفيف  نحن 
بحفر  الكهرباء  �رضكات  قامت  ،حيث  تفقدية  حملة  باإجراء 
هذه  ازقة  واأكرث  االزقة  بع�ض  يف  االتربة  وترك  ال�سارع 
27 و10 و9 و8  املحلة فيها حفريات كبرية وخ�سو�سا ز 
املنطقة  داخل  املجاري  �سبكات  لرتقيع  حتتاج  والتي  الخ 
،وحلد االن مل تنظف حيث امتالأت باالأتربة ب�سبب حفر �رضكة 
الكهرباء ونحن على ابواب ال�ستاء ولي�ض باليد حيلة ال�سالح 
ال  والتي  املرتفعة،  املادية  للتكلفة  نظرا  باأنف�سنا  اال�رضار 

يقوى اغلب اهايل املنطقة على �سدادها.

طالبة  مندوب(  جميد  )مرمي  ابنتكم  طيبة…اين  حتية 
يف كلية بغداد للعلوم االقت�سادية اجلامعة االهلية يف 
ق�سم العلوم املالية وامل�رضفية املرحلة الرابعة، انا�سد 
معاليكم �سمويل بعطفكم االبوي مب�ساعدتي بتخفي�ض 
االقت�سادية  عائلتي  ظروف  كون  الدرا�سية  اجوري 
 ، البيت  ايجار  تكاليف  دفع  من  متكننا  ال  جداً  �سعبة 
بلدنا  بها  مير  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  خا�سة 
العون  يد  مبد  �سمويل  معاليكم  من  التم�ض  لذا  العزيز، 
بتخفي�ض اجور درا�ستي لكي امتكن من تكملة م�سواري 
العلمي، داعيًة من اهلل ان يحفظكم خلدمة عراقنا العزيز.  

ولكم مني كل االحرتام والتقدير

نحن جمموعة من اللجان امل�رضفة على م�ساريع تنمية 
االقاليم يف الدوائر مل ت�رضف لنا خم�س�سات ا�رضاف 
على امل�ساريع منذ فرتة وال نعرف ال�سبب وعند ال�سوؤال 
ت�ساوؤال  اثار  مما  املحافظ  ال�سيد  باأمر  يقولون  عنها 
�رضيحا ملاذا ت�رضف ملقر املحافظة ودوائر املهند�ض 
املقيم ولن جند نحن �سيئا �سوى الوعود ال�سنا نحن احق 
بها من منت�سبي املحافظة الذين يعملون حتت اجهزة 
امل�ساريع  كون  امل�سوؤولية  نتحمل  اننا  علما  التربيد 
اأي خطاأ  م�سوؤولية  لنا ونتحمل  التابعة  الدوائر  تخ�ض 
فيها لكنها ت�رضف ملن ال ي�ستحقها يف املحافظة علما 
ان مبالغ املكافئة تقطع من مبلغ العطائات ولي�ض من 
خزينة املحافظة ونحن االأحق بها اىل م�سوؤويل ذي قار 
نوجه ت�ساوؤالنا و اللجان امل�رضفة على م�ساريع التنمية 

ع�سى ان يجدوا لنا حال.

�سانحة  الكامل  واأ�سمها  بغداد  مدينة  يف   1920 �سنة  يف  ول��دت 
بلقي�ض-طب بغداد 1943.

وعلم  الفارماكولوجي  مادة  ا�ستاذة  زكي  امني  �سانحة  اال�ستاذة 
االدوية كلية طب بغداد حا�سلة على �سهادة املاج�ستري جامعة لندن 
1965 اال�ساذة �سانحة �سقيقة الدكتورة اال�ستاذة ملعان امني زكي 
اخت�سا�سية طب االطفال جامعة لندن 1949 وبكالوريو�ض جامعة 
الرائدة يف  1945 مذكرات طبيبة عراقية -ا�سهر كتبها هي  بغداد 
الطب واأول طالبة م�سلمة يف الكلية الطبية، ن�ساأت يف عائلة �سمت 
يف  عراقية  بقيت  ولكنها  والرتكمانية  ،الكردية  العربية  اال�سول 
حدثت   1920 �سنة  يف  العراقية  احلكومة  تاأ�سي�ض  وبعد  ال�سميم. 
تغريات ومفاهيم جديدة عند املجتمع العراقي حيث كان لها ال�سبق 
يف التعلم والطموح بتحقيق احلرية ال�سخ�سية وامل�ساواة بني الرجل 
واملراأة. يعترب كتابها مذكرات طبيبة عراقية �سفرا تاريخيا �رضدت 
فيه الكثري من االحداث املحلية والعاملية، واأخبار ال�سخ�سيات اآنذاك 
ا�سافة اىل تفا�سيل عن عائلتها الطبية والتي �سملت اأختها الدكتورة 
ملعان اأمني زكي وزوجها اال�ستاذ �سامل الدملوجي وابنتها الدكتورة 

�سريين اح�سان رفعت.
اأمنت باحلرية ال�سخ�سية والتعلم حيث دخلت املدر�سة وعمرها  لقد 
اأربع �سنوات ولب�ست العباية وهي يف الثالثة ع�رض واأكملت الدرا�سة 
الطبية وقد حتررت من احلجاب، ويف خالل م�سريتها عا�رضت الكثري 
من احلوادث اجل�سيمة التي مرت بها البالد والعامل واألتقت مع الكثري 
ولكن  البلدان  من  العديد  وزارت  والدولية  املحلية  ال�سخ�سيات  من 

بقي حبها وحنينها اىل الوطن االم العراق العظيم.
البداية

�سانحة  الكامل  واأ�سمها  بغداد  مدينة  يف   1920 �سنة  يف  ول��دت 
والكردية  العربية  االعراق  جميع  �سمت  عراقية  عائلة  من  بلقي�ض، 
دزئي  قبيلة  من  وهو  اأغ��ا  حممد  علي  جدها  ت��زوج  والرتكمانية، 
منطقة  وي�سكن  العثماين  اجلي�ض  يف  �سابطا  كان  وال��ذي  الكردية 
العربية  اال�سول  ذو  العزي  حبيب  احلاج  ابنة  من  العريقة،  الف�سل 
اأربعة  له  اأجنبت  حيث   1884 �سنة  يف  وذلك  عامل  با�سم  وامل�سماة 
اأوالد وبنت واحدة وكان والدها حممد اأمني االخ االكرب بينهم، ولكن 
العائلة رزئت بفقد كلتا اأبويهم بوباء الكولريا اآنذاك واأ�سبح والدها 

املعيل الرئي�سي للعائلة
واأ�ستانبول  بغداد  الع�سكرية يف  درا�سته  اأكمل  اأن  بعد  والدها  تخرج 
برتبة �سابط يف اجلي�ض العثماين، وتزوج الول مرة من اأبنة خالته 
1907 ولكنها �رضعان ما توفيت يف وباء التيفوئيد يف مدينة  يف 
الدكتورة  والدة   ( خان  فوزية  من  ثانية  مرة  تزوج  ولذلك  كركوك، 
�سانحة اأمني زكي ( ذو اال�سول الرتكمانية وكان عمرها اآنذاك �سبعة 
�سابط  والدها  اأ�سبح  العراقية  احلكومة  تاأ�سي�ض  وبعد  عاما.  ع�رض 
يف اجلي�ض العراقي ثم موظف يف وزارة املعارف واأخريا نائبا عن 
لواء بغداد وبعد تاأ�سي�ض احلكومة العراقية اأ�سبح والدها �سابط يف 
اجلي�ض العراقي ثم موظف يف وزارة املعارف واأخريا نائبا عن لواء 

بغداد وبعدها اأحيل على التقاعد يف �سنة 1935.
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نازحو الموصل في مهب الريح.. ال ماء وال غذاء وال دواء
خاص 

ب���ن ف���رة و�أخ���رى تظه���ر م�س���ميات جدي���دة غريب���ة عل���ى 
�لعر�قين ، فمن���ذ ما يقارب عقد من �لزمن تركت �لبالد وكان 
يف ذل���ك �لوقت قد ب���د�أ �لنز�ع �لطائفي وظه���رت م�سطلحات 
جدي���دة �آنذ�ك مثل )�لعل����س و�ل�سك وغريه���ا( من�سجمة مع 
�الو�س���اع �المني���ة �ملردية. وعندما عدت قب���ل �يام كانت قد 
جتمع���ت لدي عدة معامالت لالإجن���از، وقد تفاجاأت بالر�سوم 
�ملفرو�س���ة عل���ى معامل���ة ب�سيط���ة مث���ل ترجم���ة وت�سدي���ق 
�س���هاد�ت �سخ�س���ية �إذ يحت���اج �ىل ح���و�يل 250000 �ألف 
دينار تتقا�س���مها وز�رة �لعدل ووز�رة �لتعليم �لعايل )مكتب 
�لرجمة �ال�ست�س���اري( وح�سة �ال�س���د للد�ئرة �لقن�سلية يف 
وز�رة �خلارجية. وت�س���ديق �سهادة در��سية يكلف 75000 
�لف دينار ، وكان ت�س���ديقها عام 2006 ال يزيد عن 5000 

�آالف دينار.
و�أخ���رين �س���ديق �إذ� �أردت �أن تر�ج���ع وز�رة �لعدل لتقدمي 
دعوى �أو �لطعن بها ومتييزها ، فان �لر�س���م �سيكون مرتفعا 
و�الأعجب منه �ذ� �أردت �ن حت�س���م ق�س���يتك ب�س���رعة وب�سكل 
عاج���ل فعليك دف���ع 100000 �ل���ف دينار و�إال �س���تبقى على 
�لرف ل�سنو�ت ، وهو يعني �ن �لق�ساء ��سبح يباع وي�سرى 
باملال ومن لديه �كرث يح�س���ل على �لعد�لة �أما �لفقري فيذهب 
�ىل جهنم. �أم���ا �لكفالة فان �جورها 20000 �ألف دينار بعد 

�ن تركتها باألفن قبل ع�سر �سنو�ت.
�س���األت �حد �قاربي �لذي كان ير�فقني يف �غلب جوالتي عما 
يح���دث يف دو�ئ���ر �لدولة من ��س���تيفاء غري معقول للر�س���وم 
ويف نف����س �لوق���ت يج���ري تقليل م�س���تمر للرو�ت���ب وزيادة 
�لبطال���ة و�لك�س���اد �القت�س���ادي ، فاأجابن���ي �إنه���ا " �لدول���ة 
�ملقطاط���ة " ، يف �لوق���ت �لذي �س���حكت فيه ��س���تغربت هذه 
�لت�س���مية ، فبادر بالكالم ليبدد ده�س���تي ، نعم يطلق يف هذه 
�اليام على �ل�س���يء �لذي يري جلدك ، باأنه مقطاطة و�لدولة 
تق���وم به���ذ� �لدور من���ذ �كرث من �س���نة بعد �نخفا�س ��س���عار 
ٌط  �لنفط و�لك�س���اد �القت�سادي . ف�س���األته وهل ي�سمل هذ� �لقَّ
�جلميع ؟ ف�س���حك نافيا ذلك ، فالن���و�ب و�لوزر�ء و�لدرجات 
�لعلي���ا غ���ري م�س���مولن بذلك �ب���د� فق���د �رجعو� مث���ال �مو�ل 

�سابقة لكل نائب بحدود �ربعن مليون دينار.
توقفن���ا يف �كرث من بارك لوقوف �ل�س���يار�ت وكانت �الأجرة 
خم�س���ة �آالف دينار فقال قريبي لقد كانت �ألفن وكاأق�سى حد 
�لبارك  �مل�سوؤول عن  �ساألنا   ، قليلة  ��سهر  قبل  دينار  �آالف   3
عن �ل�س���بب ، فاأجاب �نها �لدولة �لتي �س���اعفت �يجار �لبارك 
�ىل ن�س���بة %100 يف �ل�سهرين �ملا�سين ، وباركات �خرى 
ت�س���يطر عليه���ا جهات متنف���ذة جتبي منها �م���و�ل طائلة ومت 

�غالق �ي بارك غري تابع لها �سمن مناطق عملها .
جمي���ع هذه �لزياد�ت تعود على كاهل �ملو�طن ، فاأينما يذهب 
تقطه دو�ئر �لدولة وهي فعال ينطبق عليها �مل�سطلح �جلديد 

�ملقطاطة". " �لدولة 

مبدعون من
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