
 
الزراعي  الإ�صالح  حي  يف  منزله  اأمام  اأحمد  �صابر  يقف 
يف اجلانب الأمين من مدينة املو�صل وهو ينظر اإىل حجم 
املدينة  كانت  التي  املعارك  جراء  به  حلق  الذي  الدمار 
القوات  بني  اأ�صهر  ثمانية  من  اأكرث  طول  على  لها  م�رسحا 
العراقية وم�صلحي تنظيم داع�ش، بينما يوؤكد اأنه ل ي�صتطيع 

حاليا اإعادة بناء البيت واإمنا �صريممه فقط.
فقدت  لأنني  القت�صادي �صعب جدا،  "و�صعي  اأحمد  وقال 
ثالثة  من  اأكرث  مدى  على  )داع�ش(  �صيطرة  ب�صبب  عملي 
حاجيات  حتى  ممتلكاتنا  من  �صيء  اأي  يبق  ومل  اأعوام، 

املنزل بعناها للح�صول على الطعام واملاء”.
اليوم  تقف  كثرية  "عوائق  فان  عربية  �صحف  وبح�صب 
اإىل  املو�صليني  للنازحني  ووا�صعة  �رسيعة  عودة  اأمام 
الدمار  يف  اأبرزها  يتمثل  التنظيم،  من  املحررة  مدينتهم 
الذي حلق بغالبية البيوت والبنية التحتية للمدينة، وت�صبب 
وكهرباء  ماء  من  الرئي�صية  اخلدمات  يف  حاد  نق�ش  يف 
وخدمات �صحية و�صوارع، اإ�صافة اإىل خماوف ال�صكان من 
لتنظيم  النائمة  واخلاليا  امل�صتقبلية  ال�صيا�صية  ال�رساعات 
داع�ش التي تظهر بني احلني والآخر بعملية اإرهابية جديدة، 
“احل�صد  يف  املن�صوية  ال�صيعية  امليلي�صيات  اإىل  اإ�صافة 
ال�صعبي” التي باتت منت�رسة يف كل حي من اأحياء املو�صل 
من  اأخرى  مواطنة  كامل،  والأمين" فرح  الأي�رس  بجانبيها 
اجلانب الأمين من مدينة املو�صل، عادت قبل اأيام اإىل حي 
الريموك يف اجلانب الأمين بعد نزوح يف املخيمات ا�صتمر 
لنحو اأربعة اأ�صهر، ورغم طغيان ال�صعادة على مالمح وجهها 
فاإنها ل تخفي معاناتها بعد العودة، وتقول: “هناك نق�ش 
املولدات  على  ونعتمد  والكهرباء،  ال�رسب،  مياه  يف  حاد 
مع  خ�صو�صا  لنا،  الكامل  الكهربائي  التيار  توفر  ل  التي 
ارتفاع درجات احلرارة، لذا من ال�رسوري اأن توفر احلكومة 
الدوائر اخلدمية يف املو�صل  اخلدمات كي نعي�ش ب�صالم”. 
احلرب  اأنقا�ش  ورفع  املدينة  تنظيف  يف  عملها  با�رست 
وخملفات تنظيم داع�ش، لكن النق�ش يف الإمكانيات ظاهرة 
على عملها، وهي تنتظر متويال من احلكومة العراقية لتبداأ 
الأخرى  املدينة املدمرة واملناطق املدمرة  اإعمار  عمليات 
رئي�ش  واأعلن  عليها،  داع�ش  تنظيم  �صيطرة  اإثر  العراق،  يف 
)حزيران(  يونيو   23 يف  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء 
100 مليار دولر لإعادة  اإىل  العراق بحاجة  اأن  املا�صي، 

اإعمار املدن واملحافظات التي �صيطر عليها تنظيم داع�ش.
حمافظة  جمل�ش  لرئي�ش  الإعالمي  امل�صت�صار  �صلط  بدوره 
يف  الدمار  ن�صب  على  ال�صوء  الكيالين،  الكرمي  عبد  نينوى، 
حترير  عمليات  اأن  اأحد  على  يخفى  “ل  قائال:  املو�صل، 
بداية  تعترب  املدينة  حترير  لأن  �صهلة،  تكن  مل  املو�صل 
النهاية لتنظيم داع�ش يف العراق و�صوريا، لذا فاإن التحالف 
قبلها  ومن  ت�صكيالتها  بجميع  الأمنية  والأجهزة  الدويل 

قوات البي�صمركة التي كانت مبثابة مفتاح حترير املو�صل 
“ن�صبة  واأ�صاف:  الكبري”.  الن�رس  بهذا  جميعا  �صاهمت 
الدمار يف اجلانب الأمين للمو�صل بلغت نحو 80 يف املائة 
ويف جانبها الأي�رس نحو 60 يف املائة، هناك اأكرث من 30 
ج�رسا اأ�صبحت خارج العمل، واأغلب دوائر الدولة ومرافقها 
معطلة، اإ�صافة اإىل كثري من الطرق واملحالت واملوؤ�ص�صات 
من  بال�صحايا  ناهيك  والعامة،  اخلا�صة  واملمتلكات 
ووح�صية  جرائم  ب�صبب  راحوا  الذين  والع�صكريني  املدنيني 
الع�صكرية”.  العمليات  ب�صبب  واأي�صا  الإرهابي  )داع�ش( 
�صكانه  من  الع�رسات  عودة  يوميا  املو�صل  مدينة  وت�صهد 

من  تختلف  العودة  ن�صبة  لكن  مناطقهم،  اإىل  النازحني 
من  اأكرب  دمارها  ن�صبة  مناطق  فهناك  اأخرى،  اإىل  منطقة 
العائدين  املواطنني  قلة  يف  ي�صاهم  وهذا  اأخرى،  مناطق 
الأي�رس  اجلانب  نازحي  من  “كثري  الكيالين:  ويقول  اإليها، 
املوجودين يف املخيمات الواقعة يف اإقليم كرد�صتان عادوا 
من  للمدنيني  نزوح  هناك  ذاته  الوقت  ويف  املو�صل،  اإىل 
ب�صبب  النازحني  خميمات  واإىل  الأي�رس  اإىل  الأمين  اجلانب 
حجم الدمار الهائل يف الأمين”، موؤكدا اأن الدوائر اخلدمية 
تعمل على قدم و�صاق لتاأهيل احلياة يف املو�صل لعودة ما 
تبقى من النازحني. ورغم تاأكيده على اأن النازح خمري يف 

اإىل  العودة  اإىل  النازحني  يدعو  فاإنه  املو�صل،  اإىل  العودة 
الأمور  الكيالين  ويحدد  اإعمارها.  يف  للم�صاهمة  املدينة 
التي حتتاجها عملية اإعادة بناء املو�صل، ويو�صح: “هذه 
الأمور هي اإعادة ال�صتقرار اأول وتاأهيل املجتمع فكريا يف 
املجتمعي  والتعاي�ش  الآخر  وتقبل  الإن�صان  بناء  موا�صيع 
الثقة بني مكونات نينوى واأطيافها وبني  ال�صلمي واإعادة 
اإعادة  واأي�صا  واحلكومية،  الع�صكرية  واملوؤ�ص�صات  الأهايل 
من  ودعم  وتعاون  كبري  دويل  جهد  اإىل  بحاجة  الإعمار 
الهائل  احلجم  ب�صبب  املانحة  والدول  الدويل  املجتمع 

للدمار احلا�صل يف املدينة”.

 
يوم 9/8/2017 ن�رست اإحدى اجلرائد البغدادية 
م�رسوع قانون تخليد ت�صحيات �صهداء احلرب �صد 
والذي يتطلب  الذي تولت احلكومة كتابته  داع�ش 
الذي  بال�صكل  ت�رسيعه  �رسعة  النواب  جمل�ش  من 
الذي قدموه  الت�صحية والفداء وال�صت�صهاد  يوافق 
البطال يف احلرب �صد داع�ش واإن كنا نتمنى ان 
البطال ل تقل عن  لهوؤلء  تكون احلقوق املقررة 
مل  ان  ال�صيا�صي  ال�صجني  يتقا�صاها  التي  احلقوق 
تكن ما ي�رسف لهم اكرث مما مقرر لل�صجني خا�صة 
على  والعالج  وال�صفر  والدرا�صة  للرواتب  بالن�صبة 
اجلامعات  يف  بالقبول  والف�صلية  الدولة  نفقة 
والكليات والف�صلية والتقدم يف التعيني يف دوائر 
الدولة مما هو مقرر لل�صجني ال�صيا�صي وغري مقرر 
مقرر  وغري  رفحاء  وحمتجزي  ال�صهداء  لعوائل 
ال�صت�صهاد  حالة  على  يعلو  ل  اذ  ال�صهداء  جلميع 

ال�صيا�صي وحمتجز رفحاء غري اننا  ال�صجني  حالة 
الوزراء  جمل�ش  على  والثناء  بالإطراء  ملزمني 
على اعداد م�رسوع قانون تخليد ت�صحيات �صهداء 
جمل�ش  اعداده  توىل  الذي  داع�ش  �صد  احلرب 
الوزراء وان تاأخر العداد ولكن المور بخواتيمها 
وح�صنا فعلت احلكومة يف ذلك لقد ت�صمن م�رسوع 
القانون هذا احدى ع�رس مادة خمتوما بال�صباب 
معامالت  باجناز  ال�رساع  قررت  والتي  املوجبة 
ذويهم  حقوق  و�صمان  املعركة  ار�ش  �صهداء 
وحدد  ال�صهداء  بت�صحيات  يليق  مبا  كامل  ب�صكل 
افراد  بانه  باحكامه  امل�صمول  ال�صهيد  القانون 
احل�صد  فيهم  مبا  كافة  ب�صنوفها  امل�صلحة  القوات 
الذين  والبي�صمرگة  الع�صائر  ومتطوعي  ال�صعبي 
لع�صابات  الت�صدي  عمليات  خالل  ا�صت�صهدوا 
ويلحق   ١٠/٦/٢٠١٤ من  الرهابية  داع�ش 
تغطيتهم  اثناء  ا�صت�صهدوا  الذين  العالميون  بهم 
ال�صتحقاقات  مينحون  حيث  العمليات  لتلك 

املن�صو�ش عليها يف قانون موؤ�ص�صة ال�صهداء على 
تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  املعاملة  تنجز  ان 
وامل�صابني  اجلرحى  رعاية  مع  الطلب  تقدمي 
الديون  وت�صطب  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي 
الديون  هذه  ون�صف  ال�صهداء  ذمة  من  احلكومية 
تقل  ل  للجريح  العطل  ن�صبة  كانت  واذا  لغريهم 
ال�صهيد  معاملة  يعامل  فاأنه  املائة  من   ٦٥ عن 
اقامة  القانون  واوجب  ال�صتحقاقات  حيث  من 
يف  جناح  وتخ�صي�ش  لل�صهداء  تذكارية  ن�صب 
تخ�صي�ش  ويتم  ال�صهداء  مناذج  لعر�ش  املتحف 
التكفريي  الفكر  م�صاوئ  لعر�ش  درا�صية  مواد 
امل�صلحة  القوات  ابناء  �صطرها  التي  وللبطولت 
من الفئات املذكورة �صابقا ويتم تخ�صي�ش ارا�ش 
احكام  ينفذ  القانون معاقبة كل من ل  لهم وقرر 
او تعمد الخالل بالواجبات املقررة  القانون  هذا 
مبوجب هذا القانون واوجب القانون على جمل�ش 

الوزراء ا�صدار تعليمات لتنفيذ القانون.

 غائب ابن طعمة ابن فرمان ابن رزوقي روائي عراقي، ولد 
 .1990 1927 وتويف يف مو�صكو يف العام  يف بغداد عام 
حظيت  عراقي  اأديب  بغداد،  يف  املربعه  حملة  اأهايل  من 
كتاباته باهتماما وتقديرا عاليني من لدن النقاد والكتاب 

العرب.
طعمة  غائب  يكون  )يكاد  عنه  يقول  جربا  اإبراهيم  فجربا 
فرمان الكاتب العراقي الوحيد الذي يركب اأ�صخا�صه واأحداثه 
يف رواياته تركيبا حقيقيا(. وقد دافع الدكتور زهري يا�صني 
الرو�صي  ال�صت�رساق  معهد  يف  دكتوراه  اأطروحة  عن  �صليبه 
وقال  فرمان،  طعمه  غائب  لنتاجات  مكر�صة   1984 عام 
احلديث( معترباً  العربي  الأدب  )رائعة  النخلة واجلريان  عن 
الروائي  النوع  اأول عراقية فنية تتوفر فيها مقومات  اإياها 
درت كتب مكر�صة لأعماله  مبوا�صفاته الأوروربية احلديثة. �صَ
مثل كتاب الدكتور زهري يا�صني �صليبه "غائب طعمه فرمان. 
الكنوز  دار  العراقية"،  الرواية  عن  مقارنه  نقديه  درا�صه 
الأدبية، بريوت 1996 وكتاب الأ�صتاذ اأحمد النعمان "غائب 
طعمه فرمان. اأدب املنفى واحلنني اإىل الوطن".1996، الذي 
ي�صم مقالت عدة كّتاب عراقيني معروفني مكر�صة لالأديب 
الراحل غائب وذكرياتهم عنه. وقال عنه حممد باروت )كان 
 " راآها  التي  الرواية  يف  حتى  �صيء  كل  يف  عراقيا  غائب 
برملان احلياة احلقيقي" اإذ كثف يف هذه الرواية كل فهمه 
لطبيعة الرواة ووظيفتها، ففي قاع احلياة ال�صعبي، وقائعه 
واأحداثه وعالقاته وتفا�صيله وم�صاهده، تنه�ش رواية غائب 
وتتكون، وكاأنها ترتقي بنرث احلياة اليومي، هذا الذي يبدو 
معادا ومكرورا واأليفا اإىل م�صتوى امللحمة والتاريخ، اأي اإىل 
م�صتوى الكلية(. وقال عبد الرحمن منيف عن غربة غائب )ل 
اأعتقد اأن كاتبا عراقيا كتب عنها كما كتب غائب، كتب عنها 
اإذا  الأوقات، ورمبا  الف�صول ويف كل  الداخل يف جميع  من 
اأردنا اأن نعود للتعرف على اأواخر الأربعينات واخلم�صينات 
اإىل ما كتبه غائب( وتقول د. مينى العيد عن  اأن نعود  لبد 
رواية املركب )املركب و�صيلة عبور وعنوان مرحلة للمدينة 
التي غادرها غائب ومل يعد اإليها، املركب ل حتكي املا�صي 
بل احلا�رس املكتظ باملعاناة التي تدفع راكبيه اإىل اللتفات 

اإىل ما�صيهم بح�رسة(. 

بعد أحداثهم المأساوية.. كيف يرى الموصليون المستقبل ؟
الجورنال ـ متابعة  

بغداد ـ طارق حرب

ومازالت  اأعوام,  قبل  ح�صلت  والتي  الكبري  ال�صيا�صي  حكاية 
فر�صة  يجدها  والبع�ض  العراقية,  الذاكرة  يف  طرية  ذكراها 
من  يجدونها  واآخرون  �صاحبها,  لتفاهة  وال�صحك,  للتندر 
احد  عن  احلكاية  وتتحدث  فيها,  املركز  الظلم  ملقدار  املبكيات, 
احد  يف  املري�صة  موؤخرته  باإ�صالح  قام  الذي  ال�صيا�صيني, 
م�صت�صفيات الغرب, ومببلغ يفوق ال�صتون مليون دينار عراقي, 
خزينة  من  ال�صيا�صي  موؤخرة  على  ال�صرف  احت�صاب  ومت 
على  ف�صل  اأ�صحاب  ال�صا�صة  اأن  وهو  فا�صد  باعتبار  الدولة, 
اخلا�صة  فواتريهم  ت�صديد  العراق  دولة  على  ويجب  العراق, 
عن  تتحدث  كثرية  تقارير  احلكاية  هذه  وتبع  العالج.  ومنها 
فلكية,  وباأرقام  والتجميلية,  اجلراحية  العمليات  ع�صرات 
وح�صلت للطبقة ال�صيا�صية ح�صرا, وكلها مت دفعها من خزينة 
العراقية  الغرائب  اغرب  الدولة, العتبارات غري منطقية. ومن 
بال�صداع,  اأ�صيب  انه  فيحكى  كبري,  ل�صيا�صي  ح�صل  ما  هو 
فقرر ال�صفر للخارج لغر�ض ال�صفاء من ال�صداع, ومت احت�صاب 
م�صاريف ال�صفر والعالج كلها من خزينة الدولة, الأنه من الطبقة 
املدللة التي تق�صم اأموال العراق من دون اأي عمل,هكذا و�صل 
كاأننا يف  العراق,  باأموال  ال�صيا�صية  الطبقة  اال�صتهتار من قبل 
ال�صيا�صية  الطبقة  متنح  باملقابل,  جديد.   من  اأمية  بني  حكم 
املوت للفقراء, فاملواطن الفقري اأذا اأ�صابه مر�ض, فعليه اأن يبيع 
اأو توفري اأجرة الطبيب,  ما ميلك, كي يتمكن من �صراء العالج 
العالج,  فكرة  يرتك  اأن  فعليه  العراق  داخل  العالج  فقد  واإذا 
الت�صريع  فقد مكنهم  املدللون والربجوازيون,  فقط  العالج  الن 
اجلائر من جلب الدواء الغايل من اخلارج, ويف االأغلب يبقى 
والفقراء,  الدخل  حمدودي  على  �صعبا  االأمرا�ض  من  العالج 
مما يدفع الكثريون النتظار القدر اأن ياأتيهم وهم على الفرا�ض 
�صيا�صات  بفعل  العراقيني  اأالالف من  اأنها حمنة مئات  املعاناة, 
الدولة اجلائرة. هذه هي نظرية الظلم العراقي, والتي اأ�ص�صتها 
وعندما  يتملقهم.  ومن  املنتفعة  واالأحزاب  احلاكمة  الطبقة 
نتحدث اأو نكتب يتهمنا ال�صخفاء مب�صطلح غريب, وهو عميل 
ال  التي  الظلم  حاالت  ن�صخ�ض  اأننا  مع  البعث,  بقايا  اأو  فكري 
عراقي  برنامج  باإعالن  الدولة  تقوم  اأن  تتو�صع.  اأن  لها  نريد 
�صحية  بطاقة  اإ�صدار  عرب  و�صهله,  وا�صحة  واليات  بخطط 
باإجراءات  تبا�صر  من  هي  والدولة  عاما,  ال�صتون  بلغ  من  لكل 
االإ�صدار, واملواطن فقط يذهب ال�صتالم البطاقة للت�صهيل عليه 
بدل اإذالله يف معامالت الدولة وروتينها, وهذه البطاقة ت�صمن 
للم�صنني الدخول والعالج املجاين لكل امل�صت�صفيات احلكومية, 
وت�صمن له احل�صول على الدواء املجاين, وت�صمن له البطاقة 
تخفي�ض اأجور العالج 50% يف امل�صت�صفيات االأهلية, وت�صمن 
له العالج خارج القطر للحاالت املتع�صرة يف اإجرائها يف العراق 

على ح�صاب الدولة.
اأن طبقة ال�صا�صة قد  اأن نقول  عندما تتحقق هذه االفكار ميكن 

�صحا �صمريها, وحققت العدل للم�صنني يف العراق.

مبدعون
من العراق مطالبة البرلمان بتشريع القانون المعد من الحكومة لتخليد التضحيات ضد "داعش "

غائب طعمة فرمان

بطاقة صحية مجانية 
لكل مواطن مسن

بقلم ـ اسعد عبدالله عبدعلي

أقالم حرة

وزعت  بغداد  امانة  ومتقاعدي  موظفي  من  لفيف  نحن 
يف   3/10 مقاطعة  يف  �صكنية  ارا�صي  قطع  علينا 
ال�صند  ل�صتالم  مليونني  مبلغ  ودفعنا  د�صري  ابو  منطقة 
لنا  يت�صنى  لكي  الرا�صي  قطع  تفرز  مل  الن  اىل  ولكن 
بناءها وال�صكن فيها واخلال�ش من اليجارات لذا ننا�صد 

املعنيني مبتابعة املو�صوع .

ارتفاع أسعار األدوية
�صكى مواطنون من غالء ا�صعارالدوية والعالجات التي 
فا�صعارها  املر�صى،  منه  يعاين  اخر  مر�ش  ا�صبحت 
ل�صيما  هوؤلء،  على  جديداً  عبئًا  ا�صافت  املرتفعة 
�رساء  اىل  م�صطرون  فهم  املزمنة  المرا�ش  ا�صحاب 
وهذا  �صفائهم  حني  اىل  واخرى  فرتة  بني  العالج  نف�ش 
يتطلب منهم الكثري من الموال، يف وقت تتفاوت ا�صعار 
"ب�صاعتها"  تبيع  واخرى  �صيدلية  بني  الأدوية  تلك 

كيفما ت�صاء.
45 عاما، �صكى من مر�ش مزمن ا�صطره   ،  عالء كرمي 
اىل "�رساء الدواء بني فرتات وجيزة لكني اعاين من �صعره 
املبالغ  الحيان  اغلب  يف  املك  ل  الذي  جدا  املرتفع 

الكافية ل�رسائه".
وبحاجة  يعاين من مر�ش خطري  لديه طفال  ان  ويبني   
�رساء  يف  �صعوبة  اجد  واي�صا  الدوية  من  كثري  اىل 
الدوية لنها تختلف من �صيدلية اىل اخرى وهو يرتفع 
يوما بعد يوم لكنني ا�صطر ل�رسائه ول اعتقد اين �صاأجد 

�صيدلية اخرى تبيع نف�ش الدواء ب�صعر ارخ�ش.
امرا�ش  من  تعاين  زوجته  ان  اىل  ح�صني  حيدر  وي�صري   
بق�صد  ال�صعار  برفع  تقوم  �صيدليات  "وهناك  عدة 
ا�صتغالل املواطن، ففي بع�ش الحيان عند دخويل اىل 
اعذار  يختلق  ال�صيديل  ارى  معني  دواء  ل�رساء  �صيدلية 
وا�صاليب ومنها تاريخ النتاج واختالف النوعية لتربير 
ادوية حالها  ا�صتعمالها اجدها  الدواء لكنني بعد  غالء 

حال التي ا�صرتيها باثمان غري باه�صة". 

إلى بلدية الرشيد 

المواطن و المسؤول
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