
قال املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان اإن على جمل�س النواب 
ي�سمن  الذي  الطفل  قانون حقوق  باإقرار  الإ�رساع  العراقي 
عدم ا�ستغالل الطفال يف العنف والعمالة وق�سايا الإجتار 
�سورى  جمل�س  رفوف  على  القانون  يبقى  ل  واأن  بالب�رس، 
الدولة دون مربر لذلك. قال املر�سد يف تقريره الذي �سدر 
يف 29 حزيران/يونيو 2017 عن عمالة الطفال النازحني 
يف حمافظة كركوك اإن "هناك املئات من الطفال يعملون 
ال�سعبة  املعي�سية  الظروف  ب�سبب  املحلية  ال�سواق  يف 
للعوائل النازحة". ويك�سف املر�سد يف تقريره عن ا�ستغالل 
وعنف واإ�سطهاد ُيار�س �سد الطفال الذين اأُجربوا ق�رسيًا 

للعمل يف الأ�سواق ب�سبب ظروف عوائلهم املادية ال�سعبة.
الب�سائع  "حمل  اإن  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال 
ونقلها و بيع اأكيا�س النايلون من اأبرز الأعمال التي يلجاأ 
�سعرها  وقلة  عليها  احل�سول  ل�سهولة  نظًرا  الطفال  اإليها 

الذي ُي�ساعدهم على بيعها ب�سكل �رسيع".
خالل   - عاًما   13  – بيجي  من  نازح  حمدي  �سعد  قال 
مقابلة مع املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان "جئت مع اهلي 
م�رسوف  لتوفري  الفراغ  اأوقات  يف  اأعمل  نازحًا.  لكركوك 
يومي لعائلتي املكونة من 7 اأفراد. اأعمل يف اأ�سواق للمواد 
دولر   40( دينار  الف   50 ا�سبوعًيا  واتق�سى  الغذائية 
اأمريكي( مقابل حمل املواد وو�سعها يف مكانها وترتيبها 
ونقلها اإىل املخزن، واحيانا اأتعر�س لالإهانة بكلمات غري 
املاّدة  "اإّن  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال  لئقة". 
19 من اتفاقّية حقوق الطفل متنح الطفل حّق احلماية من 
نازح  نامق  علي  متييز".  دون  والإهمال  املعاملة  اإ�ساءة 
حلقوق  العراقي  للمر�سد  قال   - عاًما   11 – مو�سل  من 
وادفع  املحال  اإحدى  من  اإ�ستاأجرتها  عربة  "لدي  الإن�سان 
واحتفظ  اأمريكي(  دولر   24( دينار  الف   30 يوميا  لهم 
يومية  واحتياجات  غذائية  مواد  بها  اأ�سرتي  يل.  بالباقي 
 7( دينار  الف   20  –  10 مبعدل  يوميا  واأك�سب  لعائلتي 
اأمريكي( لكن عملي �ساق جداً". قال املر�سد  15 دولر   -
للحقوق  الدويّل  "امليثاق  اإن  الإن�سان  حلقوق  العراقي 
حماية  �رسورة  يوؤكد  والثقافّية  والجتماعّية  القت�سادّية 
القت�سادّي  ال�ستغالل  من  ال�سغار  والأ�سخا�س  الأطفال 
والجتماعّي. ويجب اأن ي�ستوجب ا�ستخدامهم يف عمل م�رّس 
مبعنوّياتهم اأو �سّحتهم اأو يكون خطراً على حياتهم اأو يكن 
اأن يعيق تطّورهم الطبيعّي العقاب مبوجب القانون". فوزي 
جا�سم نازح من احلويجة – 11 عاًما قال "جئنا لكركوك 
فرتة  وبعد  خميم  يف  و�سعنا  تقريبًا.  اأ�سهر  ثمانية  قبل 
املواد  بنقل  اأقوم  للمال.  ب�سبب حاجتي  داخله  اعمل  بداأت 
دينار   1000  –  500 مقابل  املخيم  داخل  والب�سائع 
)35 - 90 �سنت اأمريكي(. اأجمع كل يوم بحدود 10 اآلف 
نازح  نعمة  عبدالقادر  اأمريكي(".  دولر   7( عراقي  دينار 
من حويجة – 11 عاًما قال "اعمل بائع خ�سار يف ال�سوق 

الكبري بكركوك واأك�سب يومًيا حوايل 5000 دينار )3 دولر 
افراد".   5 من  املكونة  عائلتي  بها  اعيل  اأمريكي(  ون�سف 
اإيجار  "ن�سكن مع عائلة عمي منا�سفة يف بيت  قال نعمة 
ورغم امل�سايقات نحاول اأن ن�سرب. اأمتنى اأن اأعود لقريتي 
 – املو�سل  من  نازح  ناظم  اين  وا�سدقائي".  ومدر�ستي 
للمت�سوقني  "لدي عربة احمل فيها مواد  – قال  14 عاًما 
اأمريكي(  �سنت   35( دينار   500 �سخ�س  كل  من  واك�سب 
واأ�سع عربتي بعد املغرب يف خان قريب من ال�سوق واأدفع 
ان  جمربون  نحن  ا�سبوع.  كل  دينار  اآلف   5000 اإيجار 
عارف  ح�سن  جوان  قالت  للمال".  حاجتنا  ب�سبب  نعمل 
وهي رئي�سة جلنة حقوق الن�سان و�سوؤون املراأة والطفل يف 
جمل�س حمافظة كركوك خالل مقابلة مع املر�سد العراقي 
حلقوق الإن�سان اإن "الزخم العددي للعوائل النازحة وب�سبب 
غياب الدعم والتمويل احلكومي �ساهم يف تفاقم الو�ساع 
املعي�سية للعوائل وهو امل�سبب الرئي�سي الذي دفع ب�سيطرة 
ظاهرة عمالة اطفال النازحني وعزوف ن�سبة كبرية منهم 
عن الدرا�سة". اأ�سافت "تردنا حالت كثرية وب�سكل م�ستمرة 
العاملني يف  الطفال  لفظية وج�سدية على  اعتداءات  حول 
الأ�سواق واملحالت من قبل التجار احيانا وعنا�رس المن 
يف اأحيان اأخرى". اأكدت عارف معلومات املر�سد العراقي 

حلقوق الإن�سان حول وجود عمالة داخل املخيمات وقالت 
حيث  تتفاقم،  املخيمات  يف  الأطفال  عمالة  "ظاهرة  اإن 
جهداً  تتطلب  التي  واملواد  الب�سائع  الأطفال  هوؤلء  ينقل 
ج�سديًا ملن هم اأكرب من اأعمارهم لكنهم اأجربوا على ذلك".

الطفل  حقوق  جمال  يف  نا�سطة  وهي  كيالن  �سجى  قالت   
من مدينة كركوك اإن "ظاهرة عمالة الأطفال تفاقمت �سمن 
ال�رس من  وال�سبب يكمن يف عدم متكن  النازحني  �سفوف 
توفري م�رسوف يومي لقوتها مما يدفعها اإىل الزج باأطفالها 
للعمل يف �سوق العمل". قالت اأي�سًا "ت�سهد ال�سواق املحلية 
الذين  النازحني  الطفال  من  املئات  وجود  كركوك  و�سط 
يعملون كحمالني للمواد والب�سائع ويكن لكل من يت�سوق 
ان يراهم وهم يجرون عربات ثقيلة اكرب منهم ويتحملون 
كالم النا�س وم�سايقات عنا�رس ال�رسطة يف �سبيل رزقهم 
اليومي". عبد اخلالق عثمان وهو  تاجر يف مدينة كركوك 
�ساهم  املدينة  داخل  اإىل  النازحة  العوائل  "جميء  اإن  قال 
يف حتريك الأ�سواق وتوفري ايدي عاملة جديدة لها ا�ستعداد 
جندهم  ال�سديد  اإحتياجهم  وب�سبب  اقل  باأجر  العمل  على 
 15 بعمر  ا�سخا�س   3 "لدي  اأي�سًا  قال  بالعمل".  ملتزمني 
راحة  وو�سائل  جيد  راتب  لهم  واأوفر  حمالتي  يف  يعملون 
اخرى  لكن هناك حالة �سعبة  واأمانتهم،  تواجدهم  مقابل 

قال  العربات".  بجر  كحمالني   6-7 بعمر  اطفال  كعمل 
من   32 املادة  "تن�س  الإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد 
 15 يف  العراق  عليها  �سادق  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية 
تعرتف  اأن  �رسورة  على   1994 عام  من  حزيران/يونيو 
ال�ستغالل  من  حمايته  يف  الطفل  بحق  الأطراف  الدول 
اأو  خطريا  يكون  اأن  يرجح  عمل  اأي  اأداء  ومن  القت�سادي 
ب�سحة  �سارا  يكون  اأن  اأو  الطفل،  لتعليم  اإعاقة  يثل  اأن 
الطفل اأو بنموه البدين، اأو العقلي، اأو الروحي، اأو املعنوي، 
اأو الجتماعي". قال املر�سد اأي�سًا اإن "على الدول الأطراف 
يف اإتفاقية حقوق الطفل اإتخاذ التدابري الت�رسيعية والإدارية 
التي  التي تكفل تنفيذ هذه املادة  والجتماعية والرتبوية 
اأو اأعمار دنيا لاللتحاق بالعمل، وو�سع  حُتددد عمر اأدنى 
نظام منا�سب ل�ساعات العمل وظروفه، بالإ�سافة اإىل فر�س 
عقوبات اأو جزاءات اأخرى منا�سبة ل�سمان بغية اإنفاذ هذه 
اإن  الإن�سان  العراقي حلقوق  املادة بفعالية". قال املر�سد 
"املاّدة 24 من التفاقّية املتعلقة بو�سعّية الالجئني لعام 
1951 توؤكد على الواجبات املتعّلقة بعمالة الطفل وحتث 
الدول املتعاقدة اأن متنح الالجئني املقيمني ب�سكل قانويّن 
يف اأرا�سيها املعاملة نف�سها املمنوحة للمواطنني بالن�سبة 

للعمر الأدنى للعمل والتمّهن والتدريب". 

.
 زهور ح�سني و) مي عيون حراكة(

و)  البغدادية  والب�ستة  املقام  اأدت  من  خرُي  نزهت  مائدة 
للنا�رسية(

ملهى  �ساحب  توفيق  �سلمان  و�سقيقها  توفيق  مليعة 
طريق  يف  نافع  بن  عقبة  �ساحة  يف  احلمراء  الطاحونة 

مع�سكر الر�سيد 
اأحالم وهبي والطقطوقات الغنائية ووجهها ال�ساحك دوما 

وع�سيقها اللواء الطبيب مدير المور الطبية  �سنة ١٩٦١
احدى  تاريخها  زيفت  التي  الغناء  ملكة  ا�سكندر  عفيفة 
بكر  للفريق  �سديقة  �سورها  عندما  العراقية  امل�سل�سالت 
�سدقي �ساحب انقالب ١٩٣٦ املقتول �سنة١٩٣٧ يف حني 
ان عمرها كان ١١ �سنة زمن بكر�سدقي والتي توفيت يف 

العقد الثاين من القرن احلادي والع�رسين
هيفاء ح�سني ومناف�ستها لأحالم وهبي و�سعرها ال�سناعي 

اذ كانت اول من لب�ست الباروكة بنب الفنانات
و�سليمة پا�سا مراد البغدادية اليهودية  زوجة املطرب ناظم 
ع�ساق  من   ع�رسة  ت�سييع  عند  �ساهدناها   والتي  الغزايل 
الغزايل عند وفاته نهاية �سنة ١٩٦٣ حيث كنا واقفني امام 
عمارة رومايا املطلة على ال�ساحة وكانت ال�سيارة واقفة يف 
ال�ساحة واخرجوا  التابوت من بيته الذي يقع خلف العمارة 
و�ساهدنا �سليمة پا�سا مبالب�س  رثة وحافية القدمني وهي 
وياك(   اخذين  عفتني  لي�س  ناظم  وتنادي)  امل�سيعني  خلف 

اي ا�سطحبني معك اىل القرب ول ترتكني
ومنرية الهوز هوز البغدادية وزكية جورج و�سعاد عبد اهلل 
التي خري ما �سورت يف اُغنيتها) اآين امل�سيچينة اآنه(  حالة 
املراأة التي اعتادت بع�س الع�سائر  دفعها كتعوي�س) ف�سل 

البغدادي  الغناء  القتل  وما�سبق هن امريات  ع�سائري( عن 
نهاية  من  اي  الع�رسين  القرن  القرن  من  الثاين  الثلت  يف 
والالتي  القرن  �سبعينات  بدايات  اىل  القرن  هذا  ع�رسينات 
ادخلن البهجة والفرح وامل�رسة على قلوب اهل بغداد بحيث  
متلكن قلوب البغداديني وعلى الرغم من مناف�سة الفنانات 
امل�رسيات واللبنانيات لوجود نكهة يف اأدائهن ل يوجد لدى 
مطربات م�رس ولبنان والعجيب ان اهل التمثيل والخراج 
ومنتجي الفالم وامل�سل�سالت كانوا ا�سحاب عقوق وجحود 
جتاههن اذ با�ستثناء امل�سل�سل الذي كان كاذبا يف ت�سوير 
التاريخ وال�سخ�سيات اخلا�س ببكر �سدقي والذي ل يحدد 
ا�سكندر  ام عفيفة  مراد  �سليمة  كانت  اذا  وعما  ال�سخ�سيات 
يتول  مل  واحداثه  وقائعه  يف  ال�سخ�سيتني  بني  يخلط  لنه 
البغداديات   الفنانات  عن  �سيء  اثبات  فلم  او  م�سل�سل  اي 
اكمال  وبعد  �سباحا  الرابعة  ال�ساعة  اغلبهن  كح�سور 
عملهن يف املالهي الليلية اىل پاچة احلاتي لتناول الفطور 
ذلك خا�سة يف  على  اعتدن  اذ  اغلبهن  او  نراهن  كن  حيث 
ييزهن  وما  �سريتهن  ت�سجيل  او  الع�رسين  القرن  �ستينات 
البغدادية  والپ�ستة  للمقام  وغنائها  ح�سني  زهور  كعيون 
الزعيم  ع�سقت   وهل  نزهت  ومائدة  جتيدها  كانت  التي 
اخرى  فنانة  تقدمه  مل  ما  له  غنت  حيث  قا�سم  الكرمي  عبد 
ان�ساف  والفنانة  �سابط  النائب  ابنة  و�سف  حلقها  وكيف 
نهاية  يف  خا�سة  فنية   �سولت  لها  كانت  والتي  منري 
و�سعبيتها  اهلل  عبد  و�سعاد  الع�رسين   القرن  خم�سينات 
اننا كنا نراها يف املحل امل�سهور يف بداية  املفرطة حتى 
الفناهرة  حملة  يف  بيتها  اىل  ذاهبة  وكانت  الكفاح  �سارع 
ودعوناها مل�ساركتنا الكل و�سلمت علينا و�ساركتنا الوجبة 
وغري ذلك مما يحب ت�سجيله وعر�سه للجيل اجلديد من اهل 
املعلومات  اخذ  بالمكان  ان  علمنا  اذا  القل  على  بغداد 

توفيت  ح�سني  زهور  وان  ل�سيما  الفرتة  تلك  عا�رسه  عمن 
وهي  اليهودية  البغدادية  املالية  و�سديقة  �سنة١٩٦٤  
ّديقة من ال�سدق توفيت١٩٦٩  ديقة من �سديق ولي�س �سِ �سَ
وزكية جورج ١٩٦٦  و�سليمة مراد ١٩٧٤ ولكن يف جميع 
ا�ستحوذن  الالتي  البغداديات  المريات  يبقني  الحوال 
ال�ساحة  خلت  وبذهابهن  وعقولهم  بغداد  اهل  قلوب  على 
غناءهن  كان  فلقد  بغدادية  مطربة  من  بغداد  يف  الفنية 
انواعه  بتعدد  ومتيز  وعاطفة  وعمقا  فنا  بغداد  يف  الثرى 
والنايل   والعتابة  والبوذية  واملربعات  والپ�ستة  كاملقام 
رم�سان  واغاين  )الچوبي(   والدبكة  واملو�سح  واملنولوج 
واملنا�سبات  العطل  اي  الك�سالت  واغاين  الطفال  واغاين 
اُغنية  املالية  �سديقة  تغني  كيف  نن�سى  ل  اذ  والعياد 
الچالغي امل�سهورة ) يا گهوتك عزاوي(  وال�سجى والغرام 
يف �سوت زكية  جورج ذات ال�سل احللبي كونها من مدينة 
حلب ال�سورية واملجل�س الثقايف الفني الدبي ل�سليمة پا�سا 
وح�سورة من عيون املجتمع من �سيا�سيني عظام ومثقفني 
وفنانني كبار وزهور واغانيها اخلالدة ب�سوتها الذي يتميز 
ببحِة غري موجودة يف �سواه واغنية ) غريبة من بعد عينج 
ياية( والتي انتهت حياتها بحادث ال�سيارة املاأ�ساوي على 
التي  الريفية  واغانيها  خليل  وحيدة  والفنانة  احللة  طريق 
قبلها القلب البغدادي واغنيتها امل�سهورة ) ما ين �سحت يا 
اهلنه(  ويف  جميع الحوال ل يكن الكرث  اآحاه چا وين 
جميل  عبا�س  الفنان  البغدادية  للفنانات  تلحينا  والف�سل 
الوالد حيث جاء نقال جلوق  والذي عرفناه وا�سبح �سديق 
مو�سيقى الكلية الع�سكرية يف الر�ستمية جنوب بغداد وكان 
الفنان والوالد برتبة رئي�س عرفاء وكان �سعله مو�سيقية مل 
ي�ستمر طويال اذ ق�سى ثالثة �سنوات تقريبا هناك ثم اأُحيل 

على التقاعد فاأن�رسف اىل الفن .

اجلعيفر  منطقة  بغداد  مدينة  مواليد  من  عراقي  غنائي  �ساعر   
– الفحامة، ولد يف 28 حزيران 1951، خريج كلية العالم – 
جامعة بغداد، يعترب من ال�سعراء الرواد، ابدع يف كتابة الق�سيدة 
الف�سحى والن�س ال�سعبي و الغنية. ن�رس اأول ق�سائدة يف جملة 
كل �سيء عام 1969 وكانت رداً على ق�سيدة خافور لل�ساعر ناظم 
ال�سماوي ، اأ�ستهر ك�ساعر بق�سيدة كتبها بعد وفاة والدة املوظف 
يف دائرة ال�سكك احلديدية و �سدور قانون التقاعد بعد وفاة والده 
و�سدًى  ترحيب  ولقت  املو�سوع  هذا  حتاكي  الق�سيدة  فكانت 
وا�سع. كان من مرتادي منتدى ال�سباب يف منطقة العطيفية يف 
الأبداع ب�سبب  الأجواء يف املنتدى حتفز على  بغداد حيث كانت 
بوجود  خ�سو�سًا  املكان  تعم  كانت  التي  الثقافية  الن�ساطات 
العديد من املبدعني من اأبناء جيله ومنهم عزيز الر�سام و كرمي 
واملرحوم  التميمي  منا�سل  و  الطائي  رحيمة  حممد  و  العراقي 

ال�ساعر عبا�س ال�سيخ.
كتابة  من  اأتخذ  لذى  الغزي  جبار  الغنائي  ال�ساعر  باإجتاه  تاأثر 
و  ال�سعر  يف  ال�سهره  و  النجومية  اإىل  للو�سول  طريقًا  الأغنية 
الكتابة فقرر كتابة الأغنية، وكتب اأول اأغنية له بعنوان لو اأدري 
غنت  ان  بعد  جنوميته  بداأت  عواد.  فا�سل  للفنان  ي�سري  هيج 
ا�سعاره ال�سوات الكبرية فا�سل عواد و حميد من�سور و �سعدون 
احالم  و  �سمايل  دلل  و  نزهت  مائدة  و  اخلياط  ر�سا  و  جابر 
ا�سماعيل  و  �سلطان  قا�سم  و  عكله  عادل  و  خ�سري  امل  و  وهبي 
الفروجي و رائد جورج و كاظم ال�ساهر لي�سكل مع جمموعة من 
كتب  ال�سبعينية.  الغنية  ب�سعراء  تعرف  باتت  ظاهرة  ال�سعراء 
اغنية يلجمالك �سومري التي غناها املطرب فا�سل عواد واخذت 
اجلائزة الذهبية عام 1974 يف مهرجان الغنية العربية دم�سق

ا�سكر ب�سامه  
ياجلمالك �سومري  
لو اأدري هيج ي�سري  

انطيني حل 
من بني اأيدية و�ساع مني 
ر�سا اخلياط  ل للدم 

طري احلمام 
املن �سهرنة حبيبي 

عيوين ثنني و انتوا ثنني 
احتار �ساأحجي ويا

جمروحني 
و  كمعد  طويلة  ل�سنوات  العراقي  التلفزيون  و  الأذاعة  يف  عمل 
مقدم برامج. حمرر يف جريدة امل�ستقلة موظف يف وزارة ال�سباب 

و الريا�سة موظف يف دار الذاعة و التلفزيون
نقابة  الذاعيني ع�سو  احتاد  ال�سعراء ع�سو يف  احتاد  ع�سو يف 

ال�سحفيني العراقيني ع�سو نقابة الفنانني العراقيني

استغلوا حاجتهم.. عمالة األطفال النازحين في كركوك تتفاقم
بغداد ـــ متابعة

بغداد ــ طارق حرب  

َخِليَفًة  اْلأَْر�ِض  ِف  َجاِعٌل  اإِنيِّ  ِلْلَمَلِئَكِة  َك  َربُّ َقاَل  ""َواإِْذ  تعاىل  قال   
ُح ِبَحْمِدَك  َماَء َوَنْحُن ُن�َسبيِّ ُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديِّ َعُل ِفيَها َمْن ُيْف�سِ َقالُوا اأََتْ

�ُض َلَك َقاَل اإِنيِّ اأَْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن"". البقرة: 30 َوُنَقديِّ
اقت�ست  الإلهية  الإرادة  اإن  الكرمية مدلول وا�سح على  الآية  ف هذه 
بجعل اخللفة على الأر�ض بيد الب�سر, ومتثلت هذه اخللفة بالر�سل 
والأنبياء وال�ساحلني والأئمة ومن ميثلهم من امتداد طبيعي لهم من 
الله  اإرادة  ميثل  فاخلليفة  دونهم,  ولي�ض  الب�سر  من  الأنقياء  الأتقياء 
والرقي  التكامل  نحو  املجتمعات  لقيادة  الأر�ض  ف  وتعاىل  �سبحانه 

ف كل جمالت احلياة 
فمن يوؤمن باخللفاء الذين مثلوا الإرادة الإلهية فقد ا�ستم�سك بالعروة 
�سبحانه  الله  على  ح�سابه  اإن  فاأكيد  بهوؤلء  يوؤمن  مل  ومن  الوثقى 
اإن  على  يدل  فاأنه  �سيء  على  دل  اإن  وهذا  الآخرة,  دار  ف  وتعاىل 
الختيار من  عليه  اأر�سه هو �سخ�ض وقع  الله ف  اأو خليفة  اخللفة 
قبل الله �سبحانه وتعاىل, ولي�ض اخلليفة من يختاره النا�ض اأو يفر�ض 
و�سفك  والقتل  والتفخيخ  والتفجري  وال�سيف  بالقوة  عليهم  نف�سه 
دولة  اأ�سحاب  ويفعل  فعل  كما  للنا�ض  والرتويع  والتهجري  الدماء 
اخلرافة الداع�سية ومن اأ�س�ض لها من اأئمة و�سيوخ التكفري, فن�سبوا 
اأنف�سهم خلفاًء ف الأر�ض وب�سورة بعيدة كل البعد عن الإرادة الإلهية 
القيم  كل  خالفت  التي  اخلرافية  لدولتهم  الدعوة  طريقة  ف  حتى 
والتعاليم ال�سماوية عمومًا والإ�سلمية خ�سو�سًا فخرجت عن منهاج 
النوبة الذي ن�سبته لنف�سها كذبًا وزيفًا وخدعًا من اأجل التغرير بالنا�ض 
 ” حممد  النبي  فجر  هل   : ن�ساأل  يجعلنا  ما  وهذا  وال�سذج,  الب�سطاء 
وامل�سلمني  فجروا  ال�سحابة  اأو  نف�سه   ” و�سلم  واآله  عليه  الله  �سلى 
وهجروا  وفجروا  فخخوا  هل  ؟  مكة  م�سركي  وبني  مكة  ف  اأنف�سهم 
النا�ض حتى يقول الدواع�ض وخليفتهم املزعوم باأن دولتهم على منهاج 

النبوة ويرفعون هذا القول ك�سعاٍر لهم ؟!..
الأنبياء والر�سل  اختار من  �سبحانه وتعاىل وملن  لله  فكانت اخللفة 
اأو من  ” ولي�ض ملن ن�سف نف�سه  اأجمعني  الله  ” عليهم �سلم  والأئمة 

ن�سبه النا�ض بعيدًا عن اإرادة الله جل وعل, فهذا الن�ض القراآن 
) اإِنيِّ َجاِعٌل ِف اْلأَْر�ِض ( مبفرده اأو بانفراده كاٍف للدللة على وجوب 
الإمامة والإمام؛ وجوب تن�سيب و حتديد وت�سخي�ض الإمام من الله 

�سبحانه وتعاىل, 
اأي اإن الله �سبحانه وتعاىل مل ياأخذ بكلم امللئكة وهم اأ�سحاب عقول 
نورانية ومل يلتفت لراأيها واإجماعها ف اإختيار اخلليفة لأن اإرادته جل 
�سبحانه  الله  باأن  نت�سور ونعقل  فهل  باإختيار اخلليفة  اإقت�ست  وعل 
وي�سفكون  يف�سدون  الذين  النا�ض  اختيار  من  بخليفة  يقبل  وتعاىل 
الدماء اأو بتن�سيب اأحدهم نف�سه خليفة ؟! مل يقبل الله براأي امللئكة 
وهم اأف�سل من الب�سر من الناحية العقلية فهل يقبل براأي الب�سر ؟؟!…
الإلهية  الإرادة  اإن كل من رفع عنوان اخللفة خارجًا عن  ولهذا جند 
الله  من  عهد  وهذا  املحتوم  والهلك  والت�سرذم  الهلك  م�سريه  فكان 
�سبحانه وتعاىل الذي وعد به املوؤمنون به وبر�سالته وبخط اخللفة 
ويح�سل  ح�سل  وما  غريهم,  ولي�ض  الأر�ض  ف  ميكنهم  باأن  الإلهية 
اأي�سَا  عهد  هو  الإرهابية  اخلرافية  اخللفة  لدولة  ت�سرذم  من  الآن 
لأنها خارجة ومارقة عن الإرادة الإلهية احلقة, قال جلت قدرته "َوَعَد 
اْلأَْر�ِض  ِف  ُهم  َلَي�ْسَتْخِلَفنَّ اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِملُوا  ِمنُكْم  اآَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه 
َلُهْم  ى  اْرَت�سَ الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَّ  َوَلُيَمكيِّ َقْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  ا�ْسَتْخَلَف  َكَما 
َوَمن  �َسْيئًا  ِبي  ُي�ْسِرُكوَن  َل  َيْعُبُدوَنِني  اأَْمنًا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ن  ُهم ميِّ َلنَّ َوَلُيَبديِّ

ُقوَن " النور55 . َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفاأُْوَلِئَك ُهُم الَْفا�سِ

مبدعون
من العراق

من الذاكرة.. مغنيات بغداد في الثلث الثاني من القرن العشرين

حسن الخزاعي

زوال دولة الخرافة 

بقلم احمد الجارالله

أقالم حرة

املر�سى  عالج  حكومي(:اإن  )موظف  ح�سني  حيدر  يقول   
تعترب مهنة اإن�سانية بحد ذاتها لكن بع�س الأطباء حولوها 
اإىل ق�سية ا�ستثمارية بحته دون الهتمام بحال املواطن 
وما يعانيه وخ�سو�سًا يف ف�سل ال�ستاء للتغريات اجلوية 
التي تطراأ . واأ�ساف ح�سني اإن العيادات الأهلية اأ�سبحت 
مكان  من  اخلدمات  اأب�سط  تقديها  عدم  خالل  من  غالية 
اجللو�س والنتظار واملرافق ال�سحية، �سيما وان املري�س 
يزداد �سوءاً عند الدخول اإىل العيادة، ودعا ح�سني الأطباء 
العالج  اأجور  اإىل تخفي�س  الأهلية  العيادات  اأ�سحاب  من 
وعوائل  املحدود  الدخل  واأ�سحاب  الفقراء  للمواطنني 
اإن عدم   ) فيما يرى عمار جنم )طالب جامعي   . ال�سهداء 
وجود الرقابة احلكومية على هذه العيادات وال�سيدليات 
الهتمام  دون  حالت  خا�سة  ت�سعرية  و�سع  عدم  وكذلك 
من قبل الأطباء برفع الأ�سعار بني احلني والأخر وح�سب 
اأ�سبح  الطبيب  اإىل:اإن  واأ�سار  قوله".  "حدة  على  املزاج 
ليهتم باملري�س اإل بوقت حمدد ب�سبب وجود العديد من 
اأكرث  الواقفني يف طابور العيادة والذي يتجاوز  املر�سى 
فتح  من  �ساعات  اأو خم�س  اأربع  �سخ�سًا خالل   )60( من 
العيادة. فيما اأعربت اأم احمد )ربة بيت( عن ا�ستيائها من 
احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  الأطباء  بع�س  اأهتمام  عدم 
باملري�س مع توفر كافة امل�ستلزمات الطبية التي وفرتها 
احلكومة واإمنا يدعوه اإىل الذهاب لعيادته اخلا�سة بحجة 

العتناء والت�سخي�س ال�سحيح .
ودعت اأم احمد جمل�س النواب اإىل اإقرار قانون جديد ينظم 
عمل العيادات اخلا�سة وامل�ست�سفيات الأهلية مبا يتالئم 
واأ�سعار  دوامها  اأوقات  خالل  من  احلايل  الو�سع  مع 
موا�سفات  وفق  بالعيادة  اخلا�سة  والبيئة  الت�سخي�س 

ي�سعها خمت�سون.
عدم  من  )تربوي(  حميد  اإبراهيم  ا�ستغرب  جهته  ومن 
تفعيل وزارة ال�سحة القانون اخلا�سة بعدم فتح العيادات 
وال�سيدليات اإل بعد الدوام الر�سمي للم�ست�سفيات احلكومية 
وكذلك عدم الهتمام بتفعيل مو�سوع ال�سيدليات اخلافرة 
والتي عادتًا ما يحتاجها املواطن عند ح�سول اإي حادث 

يف وقت متاأخر من الليل.
عن  الخر   هو  اأجرة(اعرب  �سيارة  )�ساحب  �سلمان  علي 
اأ�سحاب  مع  بالتفاق  الأطباء  بع�س  يار�سه  ملا  اأ�سفه 
ال�سيدليات املجاورة لعيادته من خالل كتابة اكرب عدد 
لال�ستفادة  اإل  املري�س  ليحتاجها  والتي  الأدوية  من 

املتبادلة .
عن  معه  حدثت  قد  احلالة  :هذه  اإن  �سلمان  واأ�ساف 
اأدوية ليحتاجها لطفلته املري�سة  طريق و�سف الطبيب 

ومببالغ باهظة بعد �سوؤاله �سيدلية اأخرى .

نجفيون يشكون أجور 
العالج في المستشفيات 

الحكومية

المواطن و المسؤول
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