
التي  الع�سكرية,  االنت�سارات  من  الكثري  عن  يحدثنا  التاريخ    
اجلهد  غياب  ب�سبب  خميفة,  انتكا�سة  اىل  حتولت  لكنها  متت, 
االأمني الحقا, فيح�سل ت�ستت للهمم, نتيجة عدم وجود خطط 
فتح  ق�سة  جيدا  اأتذكر  االأر�ض,  على  ال�سيطرة  لكيفية  حمكمة 
مكة  ان  باعتبار  للم�سلمني,  كبريا  ن�رصا  كانت  والتي  مكة, 
كانت اكرب قالع الكفر, لكن بعد فتحها ورحيل الر�سول اخلامت 
حيث   , ردة,  اىل  توؤدي  كادت  خميفة,  عا�سفة  ح�سلت  )�ض( 
اأعداء  بني  واتفاقيات  الكفر,  لروؤو�ض  �رصية  خمططات  كانت 
االإ�سالم, من يهود و�سيوخ الكفر وجمع من املنافقني, لل�سطوة 
على احلكم واالنتقام وال�سيطرة. لوال لطف اهلل وحكمة اأهل بيت 
واالأمة  االإ�سالم  حفظت  التي  االأبرار,  واالأ�سحاب  )ع(,  النبوة 
اجلدد  الربابرة  �سيطرت  من  املو�سل  حترير  بعد  ال�سياع.  من 
"الدواع�ض", يجب االنتباه اىل اأن االنت�سار الع�سكري لي�ض هو 
االأ�سعب,  هي  االأر�ض  على  ال�سيطرة  ا�ستمرار  فعملية  النهاية, 
واملخاطر املتوقعة كثرية وكبرية اأن مل يجب االنتباه لها. هنا 
نر�سم خطوات مهمة الأهل ال�ساأن, فيما يجب اأن يقوموا به, واأال 

حتول الن�رص اىل انتكا�سة.
  اأوال: تق�سيم املو�سل جغرافيا

بحيث  تق�سيمها جغرافيا,  املو�سل يجب  على  التامة  لل�سيطرة 
ميتنع اأمام اأي جهد ع�سكري جديد اأحداث اأي خلل, فتكون كل 
الدواع�ض,  توحد جهود  االأخرى, مما مينع  عن  معزولة  منطقة 
ال�سوارع, باال�سافة الأهمية  ال�سيطرات واإغالق بع�ض  مع ن�رص 
�سوارع  من  احل�سا�سة  االأماكن  يف  املراقبة,  كامريات  ن�رص 
هذا  واجلوامع,  الع�سائر  �سيوخ  وبيوت  وموؤ�س�سات  واأ�سواق 
ال�سيطرة,  ا�ستمرار  االأمنية  للقوات  ي�سهل  اجلغرافية  التق�سيم 
اأن  يجب  �سابقا.  ح�سل  كما  بالكامل  املحافظة  �سقوط  ومينع 
االأر�ض,  على  فورا  وتطبق  معامل,  وا�سحة  خطة  هنالك  تكون 
بينها  اأن  خ�سو�سا  �سفوفها,  الدواع�ض  فلول  تنظم  اأن  قبل 
�سباط امن �سابقني وبع�ض رجال �سدام, ممن ميتلكون اخلربة 
خطري  لعامل  باال�سافة  االأوراق,  ترتيب  اأعادة  على  والقدرة 
لهم  �سبق  اأهل املو�سل, ممن  �سا�سة خائنون ومن  تواجد  وهو 
التعامل مع القاعدة وداع�ض, ويكون من ال�سهل التعامل معهم 
جمددا, لغر�ض توفري احلماية خلاليا داع�ض والبعث, للعودة من 

جديد ب�سكل هادئ.
 ثانيا: مالحقة �سيوخ الع�سائر املوؤيدين لداع�ض

الكثري  �ساندها  املو�سل,  داع�ض  ع�سابات  احتلت  عندما 
وفيديوات  و�سور  اإخبار  انت�رصت  حيث  الع�سائر,  �سيوخ  من 
ا�ست�سافتهم للدواع�ض, بل واإعالن البيعة الأبو بكر البغدادي, فلم 
يخجلون ومل يكن االأمر �رصا, باال�سافة لت�سخري قوة ع�سائرهم 
الب�رصية خلدمة داع�ض, هوؤالء يجب مالحقتهم قانونيا, وعدم 
ف�سح املجال لهم للعودة الأنهم �سند داع�ض, وجزء من امل�سيبة 
جاهزة  القانونية  الق�سايا  تكون  ان  املفرو�ض  ح�سلت.  التي 
م�ساندة  ارت�سوا  الذين  اخلونة,  ال�سيوخ  هوؤالء  بحق  اأالن,  من 
القتلة, ومدوهم بكل و�سائل التمدد اجلغرايف يف املو�سل, فمن 

اأمر هوؤالء اخلونة, ويجب  املعيب على احلكومة امل�ساحمة يف 
اأن يكون الفعل �رصيعا, فمع كل يوم تاأخري يعني اأن العدو قد 

ك�سب خطوة.
  ثالثا: مراقبة اجلوامع

خ�سو�سا  اجلوامع,  من  انطلقت  املو�سل  يف  التكفري  ثقافة 
منت�سف  ومنذ  الوهابية,  �سطوة  كانت حتت  اجلوامع  اغلب  اأن 
التكفريي  الفكر  لن�رص  �سدام  الطاغية  خطط  حيث  الت�سعينات, 
وتكريت(,  واملو�سل  )االنبار  الثالث  ال�سنية  املحافظات  يف 
عام  وبعد  التكفريي,  الفكر  لن�رص  بوؤر  اىل  اجلوامع  فتحولت 
وتدفع  الوطن,  اأبناء  تكفري  فتاوى  تن�رص  اأ�سبحت   2003
تنظيم  مت  خاللها  ومن  اإرهابية,  بالعمال  للقيام  امل�سلني 
مقرات  اىل  اجلوامع  فتحولت  داع�ض,  ثم  القاعدة,  �سفوف 
مالحقة  ال�ساأن  اأهل  على   . "داع�ض"  اجلدد  للربابرة  رئي�سية 
ال�سيعة  بقتل  يفتون  كانوا  ممن  املو�سل,  يف  اجلوامع  �سيوخ 
والكورد وامل�سيح وال�سابئة وااليزيديني, فهوؤالء ال�سيوخ كانوا 
جزء من داع�ض, بل هم املحرك نحو االأعمال االإرهابية, ويجب 
ن�رص  يف  اال�ستمرار  من  ومنعهم  القانون,  بح�سب  معاقبتهم 
اأزالتهم عندها فقط اأن نتاأمل خريا. مع  �سمومهم, وعندما يتم 
بتهيئة  ال�سني  الوقف  مع  باالتفاق  بديلة,  خطة  تواجد  اأهمية 

للت�سامح  خطابهم  ويكون  وهابيني,  ولي�سوا  معتدلني,  �سيوخ 
بدل  املو�سل,  جوامع  كل  يف  ينت�رصوا  وان  واملحبة,  وال�سالم 

االأوغاد الذين ت�سببوا مبحنة اأهل املو�سل وحرف فكرهم.
 رابعا: مالحقة فلول الدواع�ض

مع انطالق عمليات التحرير, متكن املئات من الدواع�ض الهرب 
اند�ض  االأخر  والبع�ض  �سوريا,  نحو  اأو عربوا  اجلبلية  للمناطق 
يف  الت�ساهل  وعدم  مالحقتهم,  يجب  هوؤالء  النازحني,  بني 
قانونية,  مالحقات  اأوامر  تنظيم  احلكومة  على  حيث  اأمرهم, 
من  ميثلوه  ملا  عليهم,  القب�ض  الأهمية  باالنرتبول  واالت�سال 
اأعادة  قدرتهم  يف  حيث  والعاملي,  املحلي  ال�سلم  على  خطر 
اأو  امل�ساحمة  الظلم  فمن  ي�سري,  ب�سكل  داع�ض  خلاليا  احلياة 
الت�ساهل مع املجرمني, خ�سو�سا اأن العراق قدم مئات ال�سهداء 
يف �سبيل حترير االأر�ض من �سطوة الربابرة اجلدد "الدواع�ض", 
اأالم�ساك  عرب  يكون  ال�سعبي  واحل�سد  اجلي�ض  ل�سهداء  فالوفاء 
بكل الدواع�ض الفارين. واملالحقة لكي تكون ناجحة, يجب اأن 
وبرامج  فالعمل وفق خطط  وا�سحة,  تكون وفق منهج وخطة 
يكون اأكرث تاأثريا, بعد اأن �ساهدنا كيف اأن االإعمال العنرتية اأو 

ال�سكليات ال حتدث اأثرا على املدى البعيد.
خام�سا: اجتثاث البعث

واالنبار  )املو�سل  الثالث  املحافظات  2003بقيت  بعد 
حلكم  كبري  تاأييد  من  القدمي,  �سكلها  على  حمافظة  وتكريت( 
�سائر  على  البعث  نظام  قبل  من  تف�سيلها  باعتبار  �سدام, 
واالأمن  اخلا�ض  واحلر�ض  اجلي�ض  قادة  فكان  املحافظات, 
املو�سل  اأن  اأي  الثالث,  املحافظات  هذه  من  هم  واملقربني 
حكم  اأن  املوؤ�سفة  احلقيقة  البعث.  حلزب  مهمة  قلعة  تعترب 
اجلعفري وما تاله من حكم املالكي بدورتني, قد ف�سال متاما 
واالنبار   ( املو�سل  يف  البعث  حزب  بقاء  م�سالة  معاجلة  يف 
وتكريت(, ففي بع�ض املدن بقيت جداريات �سدام! وبقي ا�سمه 
على املدار�ض واملعاهد, وبقيت طقو�ض البعث متار�ض, من قبيل 
البعث مل يحدث  اأن اجتثاث  اأي  الطاغية,  االحتفال بيوم مولد 
ت�سلقهم  عرب  للبعثيني,  حثيث  عمل  �سهدت  بل  املو�سل,  يف 
املواقع املهمة يف املحافظة, واىل اأن مت ن�رص الفكر التكفريي 
حتت حماية بقايا البعث. اأالن ليكون الن�رص مكتمال, يجب اأن 
تكون عند احلكومة خطة متكاملة الجتثاث حزب البعث وفكره, 
من احلياة يف املو�سل, وفق جدول زمني منا�سب, واأال �ست�سيع 
�سبيل  يف  ال�رصفاء,  العراق  اأبناء  قدمها  التي  الت�سحيات  كل 

حترير املو�سل.
�ساد�سا: جمع ال�سجالت ومنظومات املعلومات

بعد التحرير يجب اأن ين�سغل املخت�سون, يف جمع كل ال�سجالت 
مع  داع�ض,  خلفها  التي  االلكرتونية,  واملعلومات  والكتب 
مهم,  معلومات  �سندوق  ميثلون  الذي  الدواع�ض  على  احلفاظ 
املو�سلي,  الواقع  من  داع�ض  جذور  قلع  يف  منها  لال�ستفادة 
حقيقة  ملعرفة  االأمنية,  للجهات  مهم  كنز  متثل  فاملعلومات 
تلك  ملعاجلة  الالزمة  اخلطط  وو�سع  االإرهابي  التنظيم 
املباالة, فيعني جهل  االإهمال وعدم  لو ح�سل  اأما  املدخالت, 
�سديد ملن بيده القرار. فمن املهم تنظيم قاعدة بيانات, جلميع 
من انخرط يف تنظيم داع�ض االإرهابي, واال�ستفادة الق�سوى من 
املعلومات التي خلفها التنظيم, اىل اأن يتحقق الراد يف الن�رص 

التام على الع�سابات الرببرية "داع�ض".
  �سابعا: خطة لن�رص الفكر الو�سطي

فكر  لن�رص  متكاملة,  خطة  هنالك  تكون  اأن  يجب  اأالن  من 
الت�سامح, وامل�ساواة, واحرتام االأخر, بعد اأن عانت املو�سل ومنذ 
اأكرث من ع�رصين عام, من تكري�ض الفكر التكفريي يف املحافظة, 
زرعه  الذي  املنحرف,  الفكر  هذا  على  وتربت  اأجيال  ولدت  اأي 
املالحظ   والذباحني,  والقتل  املجرمني  من  واأثمر جي�ض  �سدام 
تاأييد  ن�ساهد  اأن  الغريب  كان  للمو�سل,  داع�ض  دخول  عند  انه 
�سيوع  وال�سبب  املو�سل,  �سكنة  من  ال�سنة,  اهل  و�سط  لها  كبري 
يتوجه  ان  يجب  العمل  لذلك  بينهم,  املنحرف  التكفريي  الفكر 
املدار�ض  ي�سمل  وهذا  والكراهية.  العنف  ونبذ  الو�سطية  لن�رص 
هادف  اأعالم  تكري�ض  مع  واجلوامع,  والكليات  واملعاهد 
ويرف�ض  االأخر,  واحرتام  االأهلي  وال�سلم  للمدنية  يدعوا  حمايد, 
اأننا باأم�ض احلاجة ومن اليوم,  اأي  اإ�سكال العنف والتكفري.  كل 
من  املو�سليني  لتخلي�ض  االأر�ض,  على  وتفعل  مدرو�سة  خلطة 
يعني  فانه  هذا,  يف  احلكومة  تكا�سلت  اأن  اأما  املنحرف,  الفكر 
ان الن�رص مل يكتمل بل نكون يف مواجهة جديدة مع التكفرييني.

عن  كلمات  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف    
عام  املولود  املرت�سى  ال�رصيف  البغدادي  الكظماوي 
٣٥٥ هج واملتويف عام ٤٣٦ هج و�ساأتوىل نقل �سيء 
وزير  الذهبي  ح�سني  حممد  الدكتور  اورده  مما  عنه 
االوقاف امل�رصي ال�سابق ا�ستاذ علوم القراآن واحلديث 
التف�سري  كتابة  يف  االزهر  جامعة  ال�رصيعة  كلية  يف 
واملف�رصون وهو ارقى ما متت كتابته عن تف�سري القراآن 
اذ عندما يتكلم الكتاب عن املف�رصين من اهل االعتزال 
يتكلم عن ثالثة منهم هم ال�رصيف املرت�سى والقا�سي 
الثالثة  �سوى  يذكر  مل  حيث  والزخم�رصي  اجلبار  عبد 
ثاين  املرت�سى  ال�رصيف  ويعترب  للمعتزلة  كمف�رصين 
املعتزلة   مذهب  وفق  على  الكتاب  ف�رص  ممن  االعتزال 
وقد تكلم عن ال�رصيف فقال:- هو علي بن الطاهرابي 
الكاظم  ابراهيم بن مو�سى  احمد احل�سني بن حممد بن 
وهكذا  فاأن  اربعة اآباء فقط تف�سله عن االمام مو�سى 
�سيخ  انه  ويذكر  الر�سي  ال�رصيف  اخو  وهو  جعفر  بن 
ال�سيعة ورئي�سهم بالعراق وكان مع ت�سيعه معتزليا وقد 
تبحر يف فنون العلم وعرف باالمامة يف الكالم واالدب 
وال�سعر واخذ عن ال�سيخ املفيد وله ت�سانيف كثرية على 
مذهب ال�سيعة ومقاله يف ا�سول الدين وله ديوان �سعر 
وُدرر  الفوائد  ُغرر  �سماه  الذي  االمايل  وله كتاب  كبري 
واالدب  واحلديث  االعتزايل  التف�سري  فيه  جمع  القالئد 
العراق يفزع عليه  ائمة  امام  ال�رصيف املرت�سى  وكان 
الذهبي كتابه  علماوؤها وياأخذ عنه عظماوؤها وي�سف 
باأنه ي�ستمل على حما�رصات اأو  اأمايل اأمالها ال�رصيف 

يف  بحوث  على  ت�ستمل  جمل�سا  ثمانني  يف  املرت�سى 
على  يدل  ممتع  كتاب  وهو  واالدب  واحلديث  التف�سري 
ف�سل كبري وتو�سع يف االطالع على العلوم ويف التف�سري 
بفنون  االدبي ومعرفته  نبوغه  اىل  بكل جهوده  ي�سعى 
العلمي ال�سحيح ومتكنه  اللغة وا�ساليبها وظهر تفوقه 
مذهب  على  انه  ورغم  القدمي  وال�سعر  اللغة  من  العظيم 
يثبت  فاأنه  وعلمائها  ال�سيعة  �سيوخ   ومن  البيت  اهل 
املوؤمنني  امري  كالم  من  ماأخوذة  املعتزلة  ا�سول  ان 
ان  اعلم  يقول  ذلك  ويف  ال�سيعة  اأئمة  من  غريه  وكالم 
ا�سول التوحيد والعدل ماأخوذة من كالم امري املوؤمنني 
وخطبه واإنها تت�سمن من ذلك ما ال مزيد عليه وال غاية 
وراوؤه وقد و�سف ال�سيد بحر العلوم  ال�رصيف املرت�سى 
باأنه اأق�رص ال�رصفاء ن�سبا واعالهم ح�سبا واكرمهم اما 
داره  يف  ودفن  فيها  واملتويف  بغداد  يف  املولود  وابا 
اوال ثم نقل اىل جوار جده احل�سني مع ابيه واخيه وقد 
يف  والنظر  احلج  امارة  الطالبيني  لنقابة  ا�سافة  تقلد 
املظامل وكان زاهدا يف الدنيا راغبا عنها ذاما لها مت 
تلقيبه بذي املجدين  الأ�سالة الراأي ووقار العلم مع عز 

الع�سرية
العلماء  ومق�سد  العلم  موئل  زمانه  يف  بغداد  وكانت 
بح�رصة  فيها  تعقد  وكانت  وال�سعراء  االدباء  وملتقى 
بني  زمن  واجلدل  املناطرة  جمال�ض  واخللفاء  امللوك 
بويه الذين متيزوا برجاحة العقل وحمبة العلم وتذوق 
الر�سي  وال�رصيف  املرت�سى  ال�رصيف  ن�ساأ  وقد  االدب 
ومن  بويه  بني  ملوك  ومن  اخللفاء  من  اجلانب  مكرم 
نباتة  وابن  امل�سهور  العامل  املفيد  ال�سيخ  ا�ساتذته 
القا�سي  جنيقا  وبن  االخبار  واملرزبانرياوية  ال�ساعر 

بالنحو  �سيوخه  ومن  ال�سدوق  ال�سيخ  اخو  والقمي 
الفار�سي

ومن تالمذته ال�سيخ الطو�سي الفقيه اال�سويل واملحدث 
ال�سهري وابو يعلى الديلمي الذي كان ينوب عن ال�رصيف 
يف  ال�رصيف  خليفة  احللبي  �سالح  وابو  التدري�ض  يف 
الدار احللبية وابن الرباج وابو الفتح الكراكجي وال�سيد 
وامللك  والدوري�ستي  الفقار  ذو  الدين  عماد  االمام 
االمراء  من  وعدد  عدة  ووزراء  البويهي  الدولة  بهاء 
الطو�سي  ال�سيخ  ويقول  واالدباء  والق�ساة  والعلماء 
والفقه  الكالم  مثل  كثرية  علوم  يف  توحد  ال�رصيف  ان 
وله  ولغة  ومعاين  و�سعر  نحو  من  واالدب  واال�سول 
اعرف  وكان  بيت  الف  ع�رصين  على  يزيد  �سعر  ديوان 
علم  يف  ومهارة  والتاأويل  وال�سنة  بالكتاب  النا�ض 
غري  وتاأ�سي�سات  ا�سول  فكلها  وم�سنفاته  التف�سري 
م�سبوقة ومما قيل فيه اإمام اأئمة العراق بني االختالف 
الثعالبي يف يتيمة الدهر باأنه انتهت  واالتفاق ويقول 
والعلم  وال�رصف  املجد  يف  ببغداد  اليوم  الريا�سة  اليه 
واالدب والف�سل والكرم وقد ترك ال�رصيف تاآليف كثرية 
االمامة  يف  ال�سايف  منها  واالداب  العلوم  خمتلف  يف 
ودليل  الو�سول  وتقريب  الكالم  علم  يف  والذخرية 
واملقنع  االنبياء  وتنزيه  اال�سالم  وطبيعة  املوحدين 
وفنون  االعراب  وانواع  املنجمني  واقوال  الغيبة  يف 
القراآن وامل�سائل املفردة والفقه املكي ودليل اخلطاب 
والر�سية  والطو�سية  والديلمية  اجلرجانية  وامل�سائل 
ا�سول  يف  واخلالف  والرازية  والوا�سطية  والدم�سقية 
بعد وفاته  انه  قيل  الفقه وموؤلفات كثرية وبعد وفاته 

ترك االف املجلدات التي توىل قراءتها .

النا�رصية ت�سبح  والغناءمثل  ال�سعر  مالذي جعل مدينة متتهن 
على قائمة اعلى حمافظة عرقية بعدد املنتحرين , فاملحافظة 
او  اال وت�سجل حادثة  العراق اليتف�ض يوم فيها  الواقعة جنوب 
من  ومقربون  خمت�سون  ويعزى  �سيخ  او  �ساب  عن  حادثتني 
ال�سحايا اىل دوافع كثرية �ساهمت ب�سكل كبري اىل مرحلة اليا�ض 
او  كاملة  تفا�سيل  ال�سحية  ذوي  اليديل   . االنتحار  ثم  ومن 
احلقيقة مبا هي, ودائما ما تخت�رص بعدم العلم و اجلهل بالدوافع, 
لكن مقربون من �سابط كبري برتبة مقدم يف �رصطة املرور من 
نف�سه  على  النار  باطالق  االنتحار  على  اقدم  النا�رصية  مدينة 
تتعلق  انتحاره  دوافع  ان  قالوا جلورنال  ال�سخ�سي  �سالحه  من 
باقرتا�سه مبلغ مايل كبري مل ي�ستطيع االإيفاء به وتدور الق�سة 
دوالر  الف  يقدر ب30  مبلغ  دفع  انه  ال�سحية  ا�سداقاء  بح�سب 
دفعها كر�سوة اىل م�سوؤول يف الداخلية لتحويل �سنفه اىل ق�سم 
املرور بدل من ق�سم ال�رصطة االحتادية , لكنه ف�سل يف ت�سيدده 
ال�سبب  انه  ,مرجحني  له  الدائنني  وابتزاز  الديون  تراكم  جراء 
اغلقت بوجهه  ان  بعد  اليا�ض  اىل مرحلة  وراء و�سوله  الرئي�سي 
عائلته   اأفراد  من  احد  علم  دون  ينتحر  ان  فقرر  االأبواب  جميع 
بينما يوؤكد م�سدر يف ال�رصطة ان املنتحرون دائما ماي�ستخدوم 
واأحيانا  القتل  عملية  لتنفيذ  مرخ�سة  غري  او  �سخ�سية  اأ�سلحة 
يلقي املنفذ نف�سه يف النهر م�سيفا حمافظة ذي قار ت�سجل ,ن�سب 
مرتفعة وحاالت خمتلفة  لكن املراقب املدين �سباح رحم يو�سح 
جلورنال ان الدوافع املختلفة والتي ال ت�ستطيع ال�رصطة اإعالنها 

تتعلق باالإدمان وال�سغوط النف�سية من قبل العائلة 
الرائجة  وجتارتها  املرتفعة  املخدرات  ن�سب  ان  رحم  ويوؤكد 
اال�رصي  التفكك  عملية  اىل  باال�سافة  مهم  �سبب  النا�رصية  يف 
ما  وحتميله  االبن  على  العائلة  من  مُتار�ض  التي  وال�سغوط 

الي�ستطيع حتمله ,وهو اخطر العوامل للقدوم على قتل النف�ض 
دوافع  ووجود  االفرتا�سي  العامل  وهو  اخر  عامل  اأ�ساف  فيما 
يتم  التي  القتل  ,وعمليات  االلكرتونية  االألعاب  يف  اجرامية 
معها  التفاعل  ويتم  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  تداولها 
ال�سهر باقدام  التي حدثت يف هذا  ب�سكل جدي   ومنها اجلرمية 
االأهل واالأبناء اىل ترك ر�سالة واالنتحار  متقاعد دفعه جتاهل 
االنتحار  عمليات  اغرار  على  اجل�رص  اعلى  من  نف�سه  باإلقاء 

باالفالم .
ويفيِ الرفاعي �سمال حمافظة ذي قار والذي يعترب من املناطق 
االأكادميي  يقول  حيث  االنتحار  بعمليات  الكبري  ال�سجل  ذات 
واحد  هو  الطلبة  بني  الغنب  عامل  وجود  ان  اىل  ال�سويلي  عقيل 
من النقاط الرئي�سّية التي تدفع ال�سباب لالنتحار ومنها عندما 
اقدم طالب جمتهد على قتل نف�سه بعد ان قام بع�ض امل�رصفني 
ح�سوله  ل�سمان  امل�سوؤلني  اأبناء  احد  اىل  االأ�سئلة  ت�رصيب  على 
بتغيري  الرتبية  وزارة  قيام  مايعلل  وهذا   , مرتفعة  درجة  على 
النا�رصية  ان  اىل  ,ويردف  االمتحانية  املراكز  على  امل�رصفني 
حالة   126 مايقارب  املا�سية  اأعوام  االأربعة  خالل  �سجلت 
وهي  �سحية   70 مايقارب  العام  هذا  يف  �سجلت  بينما  انتحار 
ن�سبة قابلة للزيادة ونحن يف منت�سف العام احلايل , ويلخ�ض 
الديون  وهي  االنتحار"  لعمليات  ال�ستة  العوامل  ال�سويلي 
املرتاكمة وعدم القدرة على ت�سديدها , واالإدمان على املخدرات, 
و�سغوط نف�سية من العائلة والغنب والتميز يف املجتمع وجرائم 
العامل االفرتا�سي, والفقر والعوز وهو عامل و�سبب كان له ن�سبة 

كبرية على من اقدموا على االنتحار ".

سبع مهام تدفع سبعة مخاطر في الموصل
بغداد ــ اسعد عبدالله عبدعلي

بغداد ــ طارق حرب

بغداد ــ شاكر الكناني

اجراآءات  ان  االعالم  و�سائل  ذكرت   ١٧/٧/٢٠١٧ يوم   
قانونية مت اتخاذها بحق حمافظ الحدى املحافظات عن تهمة 
ارتكاب جرمية خملة بالنزاهة  وقبل ايام كان هذا املو�سوع 
من  جرمية  ارتكاب  تهمة  عن  قانونية  اجراآءات  اتخاذ  اي 
جرائم الف�ساد املايل واالداري  طالت اكرث من حمافظ واكرث 
ا�سدار  الق�ساء  توىل  وكذلك  حمافظة  جمل�س  ع�سو  من 
مذكرات قب�س وتوقيف وا�سدار احكام بالغرامة او احلب�س 
يقت�سر  ال  واالمر  بدونه  او  التنفيذ  مع  احلب�س  اكان  �سواء 
على املحافظني واع�ساء جمال�س املحافظات وامنا �سمل ذلك 
وم�ست�سار  ووكيل  وزير  لدرجة  اخلا�سة  الدرجات  ا�سحاب 
ومدراء عامني لي�س يف دوائر الدولة فقط وامنا يف الهيئات 
امل�ستقلة وغري امل�ستقلة والدوائر غري املرتبطة بوزارة كاأمانة 
موظف  اكمال  وبعد  دوائر  من  عديدة  اخرى  وجهات  بغداد 
او  بكفالة  ال�سبيل  باخالء  �سواء  لالجراء  اخلا�سة  الدرجة 
او  التحقيق  تاأجيل  او  املحاكمة  تاأجيل  او  ال�سراح  اطالق 
ايقاف تنفيذ العقوبة او غري ذلك من االجراءات التي ال تنهي 
ممار�سة  اىل  يعود  ما  �سرعان  املوظف  هذا  ان  جند  الدعوى 
تعاقد  من  واخت�سا�ساته  �سلطاته  يبا�سر  اي  ووظيفته  عمله 
القانون  خولها  التي  ال�سالحيات  كل  وايفادو  وتعيني  ونقل 
له وهذا وان كان يجوز قانونا باعتبار ان املتهم بريء حتى 
يف  حكم  وجود  وعدم  الذمة  براءة  اال�سل  وان  ادانته  تثبت 
اال  بحقه  االجراءات  اتخذت  الذي  املوظف  مينع  القانون 
الدولة  موظفي  ان�سباط  قانون  يف  املحددة  االحوال  يف 
فيها  ي�سدر  التي  الق�سايا  ويف  معقدة  طويلة  وباجراءات 
حكم من املحكمة او اجراءات اخرى وحيث ان تهمة ارتكاب 
بحق  قانونية  اجراءات  واتخاذ  بالنزاهة  خملة  جرمية 
مت�س  النها  كبرية  واثارها  خطرية  ق�سية  بالف�ساد  اتهم  من 
احلكومي  املوظف  بها  يتمتع  ان  يجب  التي  والعفة  االمانة 
اخلا�سة  امل�ستم�سكات  اتالفه  والحتمال  وظيفته  عّلت  مهما 
من  يكونون  ما  غالبا  الذين  ال�سهود  على  وتاأثريه  باجلرمية 
موظفي دائرته والجل حث املوظف واملحافظ وع�سو جمل�س 
املحافظة على �سرعة ح�سن ق�سيته بحيث يتابعها وال يتذرع 
ا�سدار  الربملان  من  يتطلب  االمر  فاأن  ح�سمها  لعدم  باالعذار 
انتهاء  الوظيفة حلني  قانون ي�سمن �سحب يد املذكورين مو 
الدعوى ل�ساحلة وكاجراء �سروري فاأن على هذا املوظف ان 
ل�ساحله  الدعوى  ح�سم  وحلني  املفتوحة  لالجازة  طلبا  يقدم 
لتاأكيد  مدعاة  بالوظيفة  ا�ستمراره  وان  نزيه  باأنه  �سعر  اذا 
�سالحياته  وممار�سته  للوظيفة  عودته  الن  النزاهة  عدم 
ا�ستغالل  وحاالت  الوظيفة  واجبات  جتاوز  حاالت  يعني 
وظيفته والجل دفع ال�سبهات عنه ولكي يثبت امانته وحلني 
�سدور قانون ملعاجلة هذا احلالة بحيث يت�سمن رفع اليد عن 
الف�ساد  ق�سايا  يف  واملحاكمة  التحقيق   فرتة  طيلة  الوظيفة 

املايل واالداري وحلني نتيجة الدعوى .

ستة عوامل رئيسية وراء ارتفاع ماذا تعرف عن.. الشريف المرتضى طالب الشيخ المفيد وأستاذ الشيخ 

مؤشر االنتحار في الناصرية

المسؤول واإلجازة 
بتهمة الفساد

بقلم- طارق حرب

أقالم حرة

اخلريية  املوؤ�س�سات  اطلقتها  التي  املنا�سدات  تنفع  مل 
النت�سال  واملركزية  املحلية  للحكومتني  والدينية 
واقعها  من  ال�سحي  الطمر  مناطق  ت�سكن  التي  العوائل 
الذي  ال�سحي  الطمر  يف  تقبع  العوائل  ع�رصات   . املرير 
خملفات  على  لتعتا�ض  النجف  مدينة  غرب  �سمال  يقع 
اولية.   كمواد  منها  اال�ستفادة  ميكن  التي  النفايات 
�سعوبة  من  تذمره  مع   ) عام   25( علي  جواد  ال�ساب 
العي�ض و�سوء املكان الذي يك�سب منه رزقه بجمع قناين 
امل�رصوبات الغازية الفارغة اال انه ال حول له وال قوة 

ب�سبب عدم توفر البدائل كما يقول .
ق�س�ض حمزنة وموؤملة يلم بها املكان الذي ال يخلو من 
التلوث البيئي واالمرا�ض ومع ذلك ال يكرتث من يعي�ض 
فيه كونه ا�سبح م�سدر عي�سته الرئي�سي كما هو احلال 
مع املواطنة ام عالء التي تعيل بناتها الثالثة ووالدهم 
من  وبناتها  هي  جتمعه  مما  ع�سال  مبر�ض  امل�ساب 

القناين الفارغة.
الطمر  منطقة  من  بالقرب  ال�ساكنني  املواطنني  وي�سكو 
املكان  لهم  ي�سببه  الذي  البيئي  التلوث  من  ال�سحي 

ب�سبب حرق النفايات .
للجورنال   ) )38عام  العابدي  حممد  املواطن  ويقول   
ان " ارتفاع درجات احلرارة وانقطاع التيار الكهربائي 
ليال يرغمنا على النوم يف ا�سطح منازلنا لكن الروائح 
غري  يجعلنا  النفايات  مكب  من  تنبعث  التي  الكريهة 

قادرين على حتملها "
مبينا ان " االطفال يف هذه املنطقة ي�سابون بامرا�ض 
متعددة يف اجللد واملعدة من جراء تلوث املنطقة ب�سبب 

قرب منطقة الطمر ال�سحي من املنازل ال�سكنية ".
عالء  النجف  بلدية  يف  املراقبني  احد  يذكر  جانبه  من 
حممد للجورنال نيوز ان " الدائرة �ستقوم بتحديد مكان 
اكرث بعدا عن املناطق ال�سكنية ب�سبب التلوثات البيئية 

التي يحدثها ".
حجم  عن  تقاريرها  رفعت  النجف  بيئة  ان"  م�سريا 
ال�سحي  الطمر  ملنطقة  امل�ساحبة  ال�سحية  املخاطر 

وحلد االن مل تتلقى ردا على تلك التقارير ".
تاخر  اليا�رصي  لوؤي  النجف  حمافظ  انتقد  فيما 
احلال  لي�سل  البلدية  خلدمات  املالية  التخ�سي�سات 
اىل وجود حي �سكني ماأهول بال�سكان بالقرب من طقة 
الطمر ال�سحي. موؤكدا ان " املحافظة مل ت�ستلم اي مبلغ 
غري  الظاهرة  هذه  ووجود  العامة  املوازنة  من  مايل 
التي  املركزية  احلكومة  م�سوؤوليتها  تتحمل  ال�سحية 

امتنعت عن �رصف م�ستحقات املحافظة ".
ال�سحي  الطمر  من  بالقرب  ال�ساكنني  االهايل  وا�ستكى 
من انت�سار االمرا�ض واالوبئة ف�سال عن ت�سجيل حاالت 

اختناق نتيجة ن�سوب حريق فيه خالل وقت �سابق .

عوائل تعيش في منطقة الطمر 
الصحي في النجف... من ينقذها

المواطن و المسؤول
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