
�سارت �سلوى يف �سارع الكفاح وكاأنها ت�سري بغري �ساقني. كانت 
تطري على ب�ساط الريح، واأخذت تتطلع بكل الوجوه التي متر بها 
الذي زارته وهي طفلة  علها جتد من يذكرها ببيت والد جدها 
بيوته  تتقارب  �سيق  زقاق  امام  وقفت  الرو�سة،  مرحلة  يف 
من بع�سها وهي اآيلة لل�سقوط، ارادت ان ت�ساأل املارة عن بيت 
)املختار( يف تلك املنطقة ولكن ذلك املختار، كان قد تويف قبل 
150 عاما فمن الذي يعرفه ويتذكره، �ساألت �سيخا طاعنا يف 
ب�سنا�سيل  كبري  بيت  عن  الزقاق  مدخل  عند  يجل�س  كان  ال�سن 
وفيه بئر ماوؤها عذبة و�سافية كانت ت�سقي اهل املنطقة قبل 
ان�ساء ا�سالة ماء بغداد، نظر اليها الرجل وقال ال اعلم ..بعدها 
تاأكدت �سلوى انها تبحث عن ابرة يف ق�س .. وان معامل ال�سارع 
قد تبدلت كثريا. �سارت اىل جانبي �سلوى وهي تنظر اىل معامل 
�سغرية  وهي  زارته  الذي  �سابقا"  غازي  الكفاح"�سارع  �سارع 
وتقول انه كان اكرث تنظيما وجماال ويقف يف �ساحاته �رشطي 
كانت  عندما  وجدته  هكذا  او  وو�سيما  انيقا  كان  الذي  املرور 
فرق  وجدنا  الف�سل  جامع  اىل  و�سلنا  وعندما  طفولتها،  يف 
والتقينا  اجلامع  �ساحة  بناء  باإعادة  تقوم  والتعمري  ال�سيانة 
العام  مواليد  من  وهو  علي  فوؤاد  ال�سيخ  اجلامع  وموؤذن  قارئ 
�ساحة  اىل  الدخول  اردنا  فوالذية.  بذاكرة  يتمتع  لكنه   1930
من  منعانا  املقيم  واملهند�س  احلرا�سة  �رشطي  ان  اال  اجلامع 
فوؤاد يف مقهى قريب من اجلامع،  ال�سيخ  الدخول، وجل�سنا مع 
حيث حتدث الينا ال�سيخ قائال: "افتتح هذا ال�سارع عام 1937 
من قبل امللك غازي لذلك �سمي ب�سارع غازي وتبدل ا�سمه اىل 
افتتاحه كنت �سمن  اجلمهوري، وعند  العهد  الكفاح يف  �سارع 
امني  امللك  مع  وكان  �سنوات   7 وعمري  ال�سارع  يف  الواقفني 
الف�سل  ال�سيخ  �سخ�سية  وعن  العمري"،  ار�سد  اآنذاك  العا�سمة 
�سيخ  الف�سل  ان  اىل  فوؤاد  ال�سيخ  ي�سري  اجلامع  اليه  ن�سب  الذي 
وهو  ر�سيد  بن  حممد  ا�سمه  مدر�سة  و�ساحب  دين  وعامل  جليل 
من القي�سية، ولد يف قرية ا�سفران جنوب مكة ودر�س علوم الفقه 
خا�سة  مدر�سة  له  وكانت  وفقيها،  دين  عامل  و�سار  وال�رشيعة 
تاج  اآنذاك  بغداد  وايل  اىل  ن�سبة  التاجية  باملدر�سة  ت�سمى  به 
1200 هجرية ودفن  الدين وتويف ال�سيخ اجلليل الف�سل العام 
اىل جانب مدر�سته ويف عام 1209 هجرية مت بناء هذا اجلامع 
و�سمي بالف�سل، ن�سبة اىل ال�سيخ حممد الف�سل ومت افتتاح هذا 

اجلامع العام )1211( هجرية.
جولة يف الكفاح

النفايات  فيه  تتكاثر  مهمال  وجنده  الكفاح  �سارع  يف  ون�سري 
وت�سغل ار�سفته ب�سائع املحال كما تقف على االر�سفة �سيارات 
املرائب  وتكرث  الب�سائع  من  حمولتها  تنزل  اآب" وهي  الـ"بيك 
اىل  املعظم كان دخولنا  باب  اخل�سبية، من جهة  اليد  وعربات 
ال�سارع، واجهنا حماما للن�ساء واآخر مال�سق له للرجال، دخلنا 
حمام الن�ساء و�ساألنا عن ام علي �ساحبة احلمام التي اأ�سارت اىل 
انه يزدحم يف ف�سل ال�ستاء لربودة اجلو وان اغلبهن ياأتني من 
املحافظات، ثم ذهبت ت�ستاأذن �ساحب احلمام الإكمال حديثها 

معنا، الأنه منع حديثها وطلب منا اخلروج من احلمام ذاكرا ان 
"ال�سحافة ال تنقل اال االمور ال�سلبية وان احدى ال�سحف كتبت 
لذا  افرتاء  حم�س  وهذا  بـ)ال�رشا�سري(  مملوء  باأنه  احلمام  عن 

اق�سم اأال احتدث مع ال�سحافة".
فرق املو�سيقى ال�سعبية

ال�سعبية،  املو�سيقة  الفرق  حمال  تواجد  كرثة  املالحظ  من 
ال�سعبية  للمو�سيقى  وكرمي  ح�سن  مكتب  وهو  احدها  ودخلنا 
50 عاما  منذ  ان�سئ  املكتب  ان هذا  واحد  ب�سوت  قاال  واللذان 
حفالت  وخا�سة  الوا�سعة،  ل�سهرته  االقبال  ي�سهد  يزال  وال 
املنا�سبة  �ساحب  طلب  ح�سب  االفراح  يقيمون  وانهم  االعرا�س 
يف نادي ال�سيد واحيانا يف نادي العلوية، وعن االجور يقوالن 
انها االآن جيدة يف حني انها كانت �سحيحة يف ال�سابق وان يف 
الفرقة ثالثة من املغنني الذين يعزفون على االآالت املو�سيقية 
القدمية منها الزرنة والطبل واآلة الرتابيت ولديهم كذلك مغنون 
وكل  واخلتان  احلج  افراح  مثل  املنا�سبة  وفق  على  وعازفون 
املنا�سبات املفرحة، كما انهم يغنون يف اماكن الدرجة االوىل 
االغاين  املنطقة اىل جانب  به هذه  ا�ستهرت  الذي  املربع  غناء 

البغدادية واملقام اال�سيل.

حرف مندثرة
نقف امام ور�سة �سغرية للنجارة فيها بع�س التختات اخل�سبية 
مع ادوات حدادة ب�سيطة. يحدثنا �ساحب الور�سة النجار �ساكر 
مهدي فرج قائال : "منذ 45 عاما وانا اعمل جنارا، اال ان هذه 
بعد  االآن  تال�ست  قد  �ساحبها  �سطارة  على  تعتمد  التي  احلرفة 
غزو البال�ستيك الذي يعد اخف وزنا من اخل�سب لكنه لي�س اكرث 
متانة  منه، فهو �سهل الك�رش"، وعن اهم االحداث التي �سهدها 
هذا ال�سارع ي�سري فرج انها احداث العام 1963 يف زمن احلر�س 

القومي واملواجهات بني اهايل ال�سارع ورجال حزب البعث .
املقهى البغدادي

املقهى مكون من ب�سع م�ساطب يجل�س عليها بتكا�سل بع�س 
نعمان  العامل كرمي  يقول  واحلام�س.  ال�ساي  ي�رشبون  ال�سباب 
اكرث  املقهى  يف  اعمل  "انا  ال�ساي:  ب�سب  منهمكا  كان  الذي 
�سنوات وان رواد املقهى من جميع االعمار وال�رشائح   10 من 
من  متاخرة  �ساعة  اىل  مفتوحا  املقهى  ويظل  االجتماعية، 
اجلال�سني  احد  وهو  علي  عزيز  حكمت  الينا  ويتحدث  الليل"، 
يف املقهى وعمله ر�سام ويهوى ر�سم املناظر الطبيعية ويوؤكد 
على  فر�س  الذي  "احل�سار"  االقت�سادية  العقوبات  ان  حكمت 

العراق يف حقبة الت�سعينيات من القرن املا�سي قد اأحلق االذى 
ب�سكان هذا ال�سارع.

مطعم فالح
وعلى الر�سيف يقف فالح ابو اجلري �ساحب املطعم وهو يقلي 
قطع ال�سمك نوع )اجلري( يف )ط�ست( كبري فيه زيت مغلي. ي�سري 
فالح انه منذ 30 عاما يقوم بهذه املهنة وان يوم اجلمعة ي�سهد 
اجلري  ال�سمك  تاأخذ  البغدادية  والعوائل  كبريا  اقباال  املطعم 
طلبات  بتلبية  يقومون  عماال  لديه  وان  )�سفري(  وامل�سحب 
الزبائن، �سواء داخل املطعم ام خارجه على الر�سيف، ويتذكر 
فالح ان �سخ�سيات مهمة قد مرت من هذا ال�سارع، منهم الزعيم 
عبد الكرمي قا�سم وانه قد �سهد مقتل رئي�س الوزراء نوري ال�سعيد 
وكيف تعامل معه البع�س حتى وهو ميت بوح�سية، ون�سل اىل 
�سيدلية )املداواة( ويروي ال�سيديل حممد علي كرمي الذي يعمل 

يف ال�سيدلية بالقول:
االدوية  انواع  ونبيع كل   1980 العام  ال�سيدلية  تاأ�س�ست هذه 
م�ستوردة  املزمنة  االمرا�س  ادوية  لدينا  كما  التجميل،  ومواد 
حاجات  تلبي  ال�سيدلية  وان   ، ر�سينة  عاملية  �رشكات  من 

الزبائن ليال ونهارا .

 برزت م�سكلة تهجري النازحني داخل املجتمع العراقي، 
احلديث  العراق  تاريخ  يف  مثيل  له  ي�سبق  مل  ب�سكل 
واالأزمات  احلروب  تلت  التي  املرحلة  يف  واملعا�رش 
االأفكار  اأح�سان  ن�سا ومنا يف  الذي  الطائفي  االحتقان 
انتقامية  اإجرامية  اعمل  من  رافقها  وما  املتطرفة 
االحداث  اذ خلقت هذه  املدنيني  االأبرياء من  ا�ستهدفت 
ظاهرة  مقدمتها  ويف  را�سها  على  عدة  �سلبية  ظواهر 
االأكرث  املناطق  باجتاه  العراق  داخل  النازحون  جتهري 
امنا ف�سال عن االجتاه بع�س العوائل النازحة اىل خارج 
ابعادها  باالت�ساع يف  الظاهرة  اخذت هذه  وقد  العراق 
ان  اذ  واالقت�سادية  والثقافية  والنف�سية  االجتماعية 
عملية التهجري النازحون ال تنطوي على عملية احلراك 
املكاين عندما تنتقل اال�رشة من مكان اىل اخر فقط بل 
ترتبط بها متغريات مهمة ال�سيما منها علمية االندماج 
اذ  االجتماعي  اال�ستبعاد  عملية  واأي�سا  االجتماعي 
واحلرمان،  احلروب،  ان  االجتماعيون  االباحثون  ي�سري 
اال�ستبعاد  ظاهرة  االأ�سباب  اهم  من  والبطالة،  والفقر، 
نف�سية  ا�رشار  اىل  توؤدي  الظواهر  هذ  كل  االجتماعي 
توؤثر يف الفرد وهو نقطة البداية للعديد من اال�سطرابات 
النف�سية وامل�سكالت التي ميكن ان يعاين منها النازحون 
ف�سال عن ظهور �رشاعات وم�سكالت نف�سية واجتماعية 
واالغرتاب  واالكتئاب  القلق  مظاهر  ابرزها  من  والتي 
واخلوف وغريها من امل�ساكل النف�سية واالجتماعية. ما 
مدى دراجة تهجري النازحون بني االندماج االجتماعي 

واال�ستبعاد االجتماعي يف حمافظة كربالء؟
هل النازحون يف حمافظة كربالء يعانون �سعوبات يف 

عملية االندماج ام اال�ستبعاد من قبل افراد املحافظة؟
عملية  عرقلة  يف  اثرت  النازحون  وتقاليد  عادات  هل   
ام  املنطقة  وتقاليد  عادات  مع  االجتماعي  االندماج 

احلي الذي ي�سكنون فيه ؟
اأهمية الدرا�سة: تاأتي اأهمية الدار�سة فيما يلي

التي  النازحون  تهجري  ظاهرة  معرفة  -من   1
العراقي  املجتمع  واقع  على  كبريا  عبئا  ت�سكل  باتت 
للخروج  متتابعة  ومناهج  برامج  وتتطلب  وم�ستقبلة 

بحلول وعالجات �سليمة لتداعياتها املحتملة.
مفهوم  معرفة  من  الدرا�سة  اهمية  تاأتي  -كما   2  
نف�سية  اجتماعية  عملية  انه  اذ  االجتماعي  اال�ستبعاد 
واجلماعات  لالأفراد  الكاملة  امل�ساركة  عدم  من  ناجتة 
دون  حتول  كما  امنا  االأكرث  املناطق  اىل  املهجرة 
ممار�سة حقوقهم يف حياتهم االجتماعية واالقت�سادية 
االفراد من املوارد  انه ي�سري اىل حرمان  اذ  وال�سيا�سية 
واحلقوق وال�سلع واخلدمات وعدم قدرتهم على االندماج 
يف  لهم  املتاحة  العادية  واالأن�سطة  العالقات  يف 

املجتمع.
3 -معرفة االندماج االجتماعي اذ ي�سري على انه عملية 
اجتماعية يتم عن طريقها نقل افراد يعانون من العزلة 
اجتماعية  العالقات  باجتاه  االجتماعي  االغرتاب  او 
�سليمة مع افراد او مع املحيط االجتماعي الذي يعي�سون 
به اذ ان درجة عملية اندماج الفرد يف املناطق االأكرث 
امنا يتوقف على قيم وعادات وت�رشفات افراد املنطقة 
يف  وامل�ساركة  االنخراط  اىل  الفرد  يدفع  نحو  على  اأي 

املنا�سبات االجتماعية.
وتهدف الدرا�سة اىل معرفة م�ستوى االندماج واال�ستبعاد 
االجتماعي لدى النازحون يف حمافظة كربالء. وتتحدد 
حمافظة  يف  املقيمون  النازحون  احلالية  الدرا�سة 
احياء  نازح يف خمتلقة   )200( بلغ عددهم  اذ  كربالء 

حمافظة كربالء.
حتديد امل�سطلحات

داخل  النازحون  االأ�سخا�س  يعرف  النازحون:   -  1  
االأ�سخا�س  جماعات  ام  االأ�سخا�س  باأنهم  بلدانهم 
الذين اكرهوا على الهرب او على ترك منازلهم او اأماكن 
اقامتهم املعتادة او ا�سطروا اىل ذلك وال�سيما نتيجة او 
�سعيا لتفادي اثار نزاع م�سلح او حاالت عنف عام الأثر 
او انتهاكات حقوق االأن�سان او كوارث طبيعية او كوارث 

من فعل الب�رش ومل يعربوا احلدود الدولية املعرتف بها 
للدولة، وعرفوا اأي�سا بانهم ا�سخا�س تركوا منازلهم او 
اأماكن اقامتهم العادية وا�سطروا اىل ذلك تفاديا االثار 
احلروب او نتيجة اندالع عنف  وعلية ميكن القول بان 
النزوح او النازح هو ترك ال�سخ�س منطقته لي�ستقر يف 
مكان اخر بحثا عن االمن واال�ستقرار وهناك العديد من 
اال�سباب التي توؤدي للنزوح بع�سها اأ�سباب �سيا�سية او 

اقت�سادية او اأ�سباب �سخ�سية.
عي�سة  الفرد  يعي�س  ان  هو  االجتماعي:  االندماج   -  2  
بوجوده  ي�سعر  وان  فيه  يتواجد  مكان  كل  يف  امنة 
بالعزلة  �سعوره  وعدم  ا�رشته  يف  كع�سو  وقيمته 
التوافق  من  قدرا  يحقق  اأي  املجتمع  داخل  واالغرتاب 
�سواء  امل�ستمر  تواجده  بجانب  واالجتماعي  ال�سخ�سي 
مثل  مثله  ي�ستفيد  وان  املدر�سة  او  املنزل  يف  كان 
والتثافية  الرتبوية  اخلدمات  جميع  من  االفراد  باقي 

والرتويحية والريا�سية وغريها من اخلدمات
املوارد  من  احلرمان  هو  االجتماعي:  اال�ستبعاد   -  3
حتول  التي  العوامل  من  جمموعة  اأي�سا  وهو  واحلقوق 
دون م�ساركة )الفرد-اجلماعة( يف االأن�سطة املجتمعية 
الذي  االأكرب  املجتمع  مع  التفاعل  على  القدرة  وعدم 
عملية  بانه  اأي�سا  وعرف  ا�ستثناء.  بال  الكل  ي�ستوعب 
املجتمع  حافة  اىل  االفراد  دفع  بوا�سطتها  يتم  التي 
ومنعهم من امل�رشكة متاما بحكم فقرهم او عدم الكفاءة 
او هو احلرمان من  التمييز  نتيجة لوجود  او  االأ�سا�سية 
التي حتو  انه جمموعة  املوارد واحلقوق باالإ�سافة اىل 
ل دون م�ساركة الفرد واجلماعة يف االأن�سطة املجتمعية 
بوتقة  يف  واالن�سهار  االندماج  على  القدرة  وعدم 

املجتمع االأوحد الذي ي�ستوعب الكل بال ا�ستثناء.
يق�سد  االجتماعي  اال�ستبعاد  بان  القول  واأخريا ميكننا 
قدرته  وعدم  االخرين  عن  الفرد  انعزال  عملية  به 
يف  والبقاء  لهم  االن�سمام  عدم  واأي�سا  معهم  االت�سال 
اغلب االأوقات منفردا وحيدا واالح�سا�س بعدم االرتباط 

مبعايري املجتمع وثقافته.

  ُوِلد عام 401 هـ يف حّي احلرمي الطاهري ِببغداد، العراق - 
وُتويّف 20 حمرم، 473 هـ يف بغداد، العراق، ُهّو اأديب و�ساعر 

وفيل�سوف وطبيب وفقيه ولغوي وفلكي عبا�سي.
ذكر اأغلب من اأّرخ له اأّن ا�سمه ُهّو اأبو علّي حمّمد بن احل�سني 
بن عبد اهلل بن اأحمد بن يو�سف بن ال�سبل بن اأُ�سامة البغدادّي، 
بينما �سّماه ابن اأبي اأ�سيبعة اأبو علي احل�سني بن عبد اهلّل بن 
يو�سف بن �سبل، اأما ال�سفدي فقد قال بعد اأن ذكر اال�سم االأول: 

»وزعم بع�سهم اأنه احل�سني بن عبد اهلل.«
ِببغداد  الطاهري  احلرمي  حّي  يف  البغدادي  ال�سبل  ابن  ُوِلد 
النجار.  وابن  احلموي  ياقوت  ذكر  ح�سبما  هـ   401 عام 
ن�ساأ يف بغداد وتعّلم على يد علماوؤها وكان مِما در�سه على 
اأيديهم الطب والفقه والفلك وال�سعر واالأدب والنحو وال�رشف 

والفل�سفة.
ونبغ يف ُكٍل من طب العيون واللغة العربية والفل�سفة والفلك 
وال�سعر والفقه، واأبرز ما ا�ستهر به ُهّو �ِسعره وحكمته وقد كان 
اأ�سيبعة  اأبي  ابن  اإذ قال فيه  دائمًا حمط ثناء عند املوؤرخني 
ذكر  بعدما  االأطباء  طبقات  يف  االأنباء  عيون  ِكتاب  �ساحب 

�سيئًا من طبه:
»كان حكيًما فيل�سوفًا، ومتكلًما فا�ساًل، واأديًبا بارعًا، و�ساعًرا 

جميداً.«
وقال فيه علي الباخرزي امُلعا�رش له:

وِببغداد ابن �سبلها اخلادر يف ق�سباتها  
وابن نحريرها النحرير بني �ُسعرائها 

ويقول ياقوت احلموي:
»كان متمّيزاً باحلكمة والفل�سفة، خبرياً ب�سناعة الطب، اأديبًا 

فا�ساًل، و�ساعراً جميداً.«
اأما ابن النجار فيقول يف ترجمته:
»وهو اأحد املجّودين ِمن ال�سعراء.«

ويقول القفطي:
انت�رش  ال�سعر،  ب�سناعة  قيمًا  وكان  املجّودين،  ال�سعراء  »اأحد 

ديوانه و�سعره يف االأقطار.«
وقال ابن خلكان:

»وهو اأحد �سعراء العراق املجيدين املتاأخرين.«
ويقول عنه ابن اأخ ال�سلطان �سالح الدين االأيوبي وهو امللك 
واجلغرايف واملوؤرخ تقي الدين عمر االأيوبي يف ِكتابه اأخبار 

امللوك ونزهة املمالك واململوك يف طبقات ال�سعراء:
»كان �ساعراً مفلقًا، جميداً حم�سنًا.«

وقال  احلكيم  ِبال�ساعر  ترجمته  يف  و�سفه  فقد  ال�سفدي  اأما 
فًا �سعرهـ: وا�سِ

جملة  يف  اأ�سيبعة  اأبي  ابن  عّده  وقد  كثري،  جّيد  »و�سعره 
االأطّباء.«

بغداد  وندماء  ظّراف  ِمن  البغدادي  ال�سبل  ابن  ُيّعد  كما 
كان  اإذ  قدره  ورفعة  منزلته  علّو  من  الرغم  على  امل�سهورين 
واأعيانه،  ع�رشه  رجاالت  كبار  مع  طّيبة  ودّية  عالقات  على 
ًة ابن قراو�س، وحمّمد بن احل�سني، ودبي�س بن �سدقة،  وخا�سّ
واحُلكم يف  الِعلم  الدولة بن جهري، وغريهم م�ساهري  ومعتمد 

بغداد.

الكفاح.. شارع معالمه بدلتها عجلة الزمن ومازال جاذبًا للزبائن
بغداد ــ خاص

متابعة - عالء ناجي 

جديد  قانون  م�شروع  اعداد  عن  االعالن  مت   ٣٠/٧/٢٠١٧ يوم    
القانون  اعداد هذا  امل�شروع والذي نطلبه ممن توىل  للك�شب غري 
مطالب  وت�شريعه  وتروجيه  وتدقيقه  مراجعته  �شيتوىل  وممن 
عديدة اولها اال�شتعجال يف ترويج هذا القانون وت�شريعه وتطبيقه 
فلقد ا�شحى  مو�شوع النزاهة والعفة واالمانة م�شاألة اكرث احلاحا 
وحاجة المور ال تخفى عن كل لبيب بعد ان تفاقمت وا�شتفحلت هذه 
الظاهرة اجلرمية بتفاح�ش باأكرث من الفاح�شة واملطلب الثاين هو 
تو�شيع قاعدة من ي�شملهم القانون اجلديد وال يقف امام املذكورين 
يف املادة )١٧( من قانون هيئة النزاهه رقم )٣٠( ل�شنة٢٠١١ وامنا 
ي�شمل ا�شخا�شا اخرين ولعل قائد الكيان ال�شيا�شي واع�شاء قيادة 
اذا  خا�شة  اجلديد  بالقانون  �شمولهم  من  بد  ال  احلزب  او  الكيان 
علمنا انه ال يوجد  حزب او كيان �شيا�شي خال مما ي�شمى باللجنة 
االقت�شادية واخرها ما قبل ايام من �شدور قرار من كتلة االحرار 
بالغاء اللجنة االقت�شادية وكم متنينا ان تقوم االحزاب والكيانات 
مبا قام به تيار االحرار باألغاء اللجان االقت�شادية ولكن مل يحذ خذو 
ال�شيا�شية  االحزاب  قانون  ان  �شيما  ال  حزب   اي  ال�شدري  التيار 
)٣٦( ل�شنة٢٠١٥ مل يتطرق اىل اموال قيادات االحزاب وان تطرق 
اجلديد  القانون  فاأن   كذلك  فقط  احلزب  اموال  اىل  خجول  ب�شكل 
وان رجع اىل اتفاقية االمم املتحده ملكافحة الف�شاد امل�شادق عليها 
بالقانون رقم )٣٧( ل�شنة ٢٠٠٧ فاأنه البد من نقل االحكام اخلا�شة 
واملعدل  ل�شنة١٩٥٨   )١٥( رقم  الواردة  امل�شروع  غري  بالك�شب 
م�شى  الذي  القانون  هذا  ففي   ١٩٦٣ ل�شنة   )٢٠( رقم  بالقانون 
على �شدوره بحدود �شبعني �شنة من االحكام التي يجب نقلها اىل 
كانت  القانون حيث  الذين ينطبق عليهم  القانون اجلديد وخا�شة 
احكام هذا القانون تلزم كل موظف  ولي�ش الدرجات اخلا�شة فقط 
كما هو موجود يف القانون احلايل وا�شخا�ش اخرين وجد القانون 
الذي  التعريف  كذلك  املالية  الذمة  بك�شف  الزامهم  امل�شلحة  من  ان 
باعتباره كل مال مت احل�شول  امل�شروع  الك�شب غري  ب�شاأن  اورده 
عليه من اعمال او نفوذ الوظيفة او ب�شبب التواطوؤ والعقوبة التي 
او�شلها اىل احلكم ملدة خم�ش �شنوات وغري ذلك من االحكام التي 
ت�شتقيم وظروفنا احلالية وكذلك ال بد من االخذ بنظر االعتباًر يف 
املادتني )١٨ و١٩( من قانون هيئة النزاهة رقم)٣٠( ل�شنة ٢٠١١ 
تقرير  بتقدمي  للمكلف  التابعني  االوالد  م�شطلح  حتديد  حيث  من 
ام  والدهم  مع  يعي�شون  الذين  ذلك الوالد  يعني  املالية وهل  الذمة 
يق�شد القا�شرين وان كنا نعتقد ان ذلك ي�شمل االبناء والبنات ممن 
ال يعملون يف الدوائر احلكومية مامل يكونوا ملزمني بتقدمي تقرير 
الذمة املالية للمدة املقررة الثبات  م�شروعية امل�شدر وختاما نقول 
ولكن  مقا�شدها  لتحقيق  ت�شتطيع  ما  كل  تعمل  النزاهة  هيئة  ان 
التمامية  وامنا  فقط   واالخال�ش  احلما�شة  على  يبنى  ال  العمل 
اق�شد  وال  للمتخ�ش�شني  ندوة  عقد  الالزم  من  كان  اذ  والكمال 
اناط  اذ  العام  واالدعاء  ال�شاأن  ا�شحاب  وامنا  العمومني  املفت�شني 
�شلطات  والدوائر  الوزارات  يف  العام  االدعاء  مبكتب  القانون 
ل�شنة   )٤٩( رقم  العام  االدعاء  قانون  خولها  وق�شائية  حتقيقية 

٢٠١٧ مما الميلكه املفت�ش العام وحمققي هيئة النزاهة.

مبدعون
من العراق النازحون بين االندماج االجتماعي واالستبعاد االجتماعي

ابن الشبل البغدادي

قانون الكسب 
غير المشروع 

بقلم- طارق حرب

أقالم حرة

املواطن علي اكد انه يعاين من انعدام الروؤيا ب�سب دخول 
�سظايا من جراء عمل ارهابي يف عام 2010  وحتى اليوم 
املتقدمني  كرثة  ب�سبب  اخلارج  اىل  ار�ساله  باأنتظار  وهو 
حلالتي  مماثل  وعوق  مال�سية  حاالت  جراء  للعالج 
والتحاليل  العمليات  من  طويلة  معاناة  بعد  وي�سيف 
واال�سعة و�سلت اىل اللجان املتخ�س�سة بار�سال احلاالت 
ان  بعد  ين�سفني  من  اجد  مل  اين  اال  للخارج  امل�ستع�سية 
حاجة  اكرث  حاالت  لوجود  حالتي  ادراج  اللجنة  رف�ست 
م�ساعدتي  الدولة  من  واأريد  اعاين  انني  موؤكدا  مني 

وان�سايف .
ال�سيد �سامر قا�سم هواالخر يعاين من مر�س يف عينه وانه 
اين  اىل  اليعرف  وانه  دقيق  عالج  اىل  ويحتاج  يقوى  ال 
العراق  بالعالج خارج  االطباء ن�سحوه  وان بع�س  يتجه 
وجود  عن  ف�سال  العملية  الجراء  املال  ميتلك  ال  لكنه 
املوؤ�س�سات  مراجعة  عند  تواجهه  وكبرية  كثرية  معوقات 
ال�سحة  وزارة  امل�سوؤولة يف  اجلهات  ويتمنى من  املعنية 
املر�سى  من  غريه  وحالة  حالته  اىل  االلتفات  وغريها 
وخارج  داخل  معاجلتهم  على  والعمل  يعانون  الذين 
البالد من خالل دعمهم ماليا ومعنويا بهذا ال�ساأن حمدود 
جميعا  نعلم  ونحن  معينة  مر�سية  حاالت  على  ويقت�رش 
ان احلاالت املر�سية امل�ستع�سية اىل العالج داخل العراق 
التي مر بها  كثريه جدا وهي ناجمة عن ظروف احلروب 
العراق وما خلفته من تلوث بيئي وفقر �سحي ف�سال عن 
ا�ستمرار اال�سابات املر�سية كحاالت الت�سوه والعوق من 

جراء االنفجارات .
االنفجار  يف  ا�سيب  ولدها  ان  تقول  حممد  ام  املواطنة 
رئتيه  احدى  وتعر�ست   2009 عام  بابل  يف  وقع  الذي 
اراجع  ومازلت  اخلارج  يف  عالجا  يتطلب  كبري  ل�رشر 
اطباء ويو�سون بعالجه خارج البالد ولكني ال املك املال 
الكايف لذلك فالعملية وتكاليف العالج يف تركيا ت�سل اىل 
نحو اربعني الف دوالر وهو مبلغ �سخم ال ا�ستطيع توفريه 
انا�س  تر�سل  واللجان  الدولة  نفقة  على  عالجه  وينبغي 
حلاالت غري معقدة لوجود حم�سوبيات وعالقات خا�سة 
تقطعها  التي  الوعود  من  ومللنا  اهتمام  يعرينا  احد  وال 

لنا اللجان الطبية .

مواطنون: العالج على نفقة الدولة 
محصور بالمحسوبية في وزارة الصحة

المواطن و المسؤول
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