
 
�أمل"  "ب�صمة  بحملة  �مل�صاركني  �لأ�صدقاء  �أحد  ينقل 
يف  �ل�رسطانية  �لأور�م  م�صت�صفى  باأطفال  �خلا�صة 
و�إن  جد�ً،  مقلق  �مل�صت�صفى  يف  �لو�صع  �أن  �لب�رسة، 
يف  توفريها  �صيتم  كيف  �ل�صهر،  هذ�  �أدوية  توفرت 
حال  عن  ماأ�صاوية  �صورة  نقل  كما  �ملقبلة؟،  �لأ�صهر 
ل  �لتي  �لورد  كما  يذبلون  �أطفالها  ترى  �لتي  �لعو�ئل 

ت�صقى.
�لذي  �ل�رسطانية  للأور�م  �لب�رسة  م�صت�صفى  هو  نعم 
يعلن �إفل�صه، �لب�رسة تلك �ملدينة �لتي تعوم على بحر 
و�لرثو�ت و�ملنافذ �حلدودية و�ملو�نئ و�ملطار،  �لنفط 
لكن  �لعر�ق،  مو�زنة  عليها  تعتمد  �لتي  �لب�رسة  هي 
�أطفالها و�أطفال �ملدن �ملجاورة �مل�صابني بال�رسطان 
دون علج، ما حد� باإد�رة �مل�صت�صفى �أن تعلن �إفل�صها 
وتطلق �صيحات ومنا�صدة �جلهات �لر�صمية ومنظمات 
�ملجتمع �ملدين ومي�صوري �حلال لدعم �مل�صت�صفى بعد 
نفاد بع�ض �لأدوية، بخا�صة �ل�صفيحات �لدموية �لتي 

تعترب من �أهم �لأدوية �لتي يحتاج لها �مل�صت�صفى.
يحتاج كل طفل ر�قد يف �مل�صت�صفى �ىل �أدوية وحتاليل 
�أما   ،200 �ىل  دينار  �لف   150 بني  �صعرها  يرت�وح 
يرتفع  فاملبلغ  �ملجاورة،  �ملحافظات  من  �ملر�جعون 
عمره  من  �لعا�رسة  يف  طفل  ح�صني  ذلك.  من  �كرث  �ىل 
�لب�رسة  مدينته  على  و�لق�صف  �حلروب  �رسيبة  دفع 
 1980 من  �متدت  حروب  يف  �لأ�صلحة  �أنو�ع  ب�صتى 
حيث   ،2003 ني�صان   9 يف  �لنظام  �صقوط  يوم  حتى 
�إذ تكفل  �مل�صت�صفى،  �لآن يف  بال�رسطان ويرقد  ��صيب 
و�لده بتوفري �لأدوية وقناين �لدم، لكنه �أي�صًا جزع من 
جمع �لتربعات وقبول معونات �لأهل و�لأقرباء. فيما 
تندب  �لقاعة  �آخر  يف  �مل�صابات  �إحدى  و�لدة  جتل�ض 
�لعا�رسة من عمرها  �لتي مل تكمل  �بنتها  حظها وحظ 
�أي  دون  �آخر  بعد  يومًا  قوتها  تفقد  تر�ها  وهي  بعد، 
�هتمام حكومي.. يتوزع �لأطفال �مل�صابون و�لر�قدون 
حممد  بينهم  �جلنوب،  مدن  �صتى  من  �مل�صت�صفى  يف 
�ل�صويلي من حمافظة ذي قار و�لد �أحد �لأطفال، و�لذي 
يبدو �إنه فقد �لأمل بتوفري �لدوية وم�صتلزمات �لعلج، 
�ملجتمع  ومنظمات  �لبلد  يف  �خلريين  كل  نا�صد  �إذ 
�لأزمة.   هذه  حلل  �لتدخل  �لدينية  و�ملرجعية  �ملدين 
�لبكاء وهو  ل  �آخر �حلديث وف�صّ و�لد طفل  فيما رف�ض 
ي�صري �إىل طفله �لر�قد ب�صمت.  وح�صب �لأهايل �إن هذه 
�لتي تهز �مل�صت�صفى، فقد �صبقتها  �لأوىل  �لأزمة  لي�صت 
�صبابية  بحملة  �ي�صا  �نتهت  لكنها   ،2015 عام  �أزمة 
�لعلجات  توفري  بها  مت  �إذ  �لبنف�صج"  "��صم  حملة 
�لأمو�ل  تخ�صي�ض  على  �حلكومة  وحث  �ل�رسورية 
�لنا�صطني  من  عدد  وينّوه  �لأطفال...  لعلج  �للزمة 
�ىل  �أمل"  "ب�صمة  حملة  يف  �مل�صاركني  �ملدنيني 

�ملنا�صد�ت  عديد  رغم  �حلكومي  و�لتجاهل  �لإهمال 
�لدم،  وقناين  �لأدوية  لتوفري  �طلقت  �لتي  و�ل�صيحات 
�لإعلم  و�صائل  يظهر يف  ما  �غلب  �أن  �ىل  �أ�صارو�  كما 
من  �أمو�ل  وتخ�صي�ض  دعم  وت�رسيحات  �أخبار  من 
غري  حزبية،  �أو  حكومية  كانت  �إن  وتلك،  �جلهة  هذه 
�لآن.  �أي �صيء �ىل �مل�صت�صفى لغاية  �صحيح ومل ي�صل 
موؤكدين على �رسورة �يجاد حل جذري لهذه �مل�صكلة 
وتخ�صي�ض مبالغ كافية �صمن �ملو�زنة �لعامة للبلد.. 

ن�رس  �لهولندية  �ل�صلم  جمموعة  �أعدته  تقرير  وح�صب 
و�ملتحالفة  �لأمريكية  �لقو�ت  �أن  بنّي   ،2013 عام 
�ليور�نيوم  �أ�صلحة  400 طن من  ��صتعملت نحو  معها، 
بخا�صة  و�ملدنية،  �لع�صكرية  �لأهد�ف  �صد  �ملن�صب 
 1991 �لعر�ق وو�صطه، يف حربي  يف مناطق جنوبي 
دولر  مليون   30 لنحو  يحتاج  �لعر�ق  و�إن  و2003، 
لتنظيف �أكرث من 300 موقع ملوث. ي�صتقبل �مل�صت�صفى 
�مل�صابني  �لأطفال  من  مري�ض   300 من  �أكرث  يوميًا 

بال�رسطان، كونه �مل�صت�صفى �لوحيد يف جنوب �لبلد، 
هل  لكن  �أخرى،  م�صت�صفيات  فتح  يحتم  �لذي  �لأمر 
�صتتمكن حكومة ينخر �لف�صاد ب�صتى مفا�صلها من فتح 
تعجز  وهي  �ل�رسطان،  لأمر��ض  تخ�ص�صي  م�صت�صفى 
حتمًا  �أخرى؟،  م�صت�صفى  يف  �لعلج  �أدوية  توفري  عن 
ي�صك �جلميع بذلك، علمًا �أن م�صت�صفى �لب�رسة للأور�م 
دول  مب�صاهمة   2003 عام  بعد  بناوؤه  مت  �ل�رسطانية 

مانحة.

 
�ول  عن  كلمات  لنا  كانت  بغد�د  تر�ث  �صل�صلة  يف   
نقابة  تاأ�صي�ض  قبل  بغد�د  توؤ�ص�ض يف  منظمة �صحفية 
نقابة  �ن  ذلك  �صنو�ت  بعدة  �لعر�قيني  �ل�صحفيني 
�ل�صحفيني �لعرقيني مت تاأ�صي�صها �صنة ١٩٥٩ مبوجب 
�ن �ملنظمة  ل�صنة ١٩٥٩ يف حني  �لقانون رقم )٩٨( 
٢٠/٢/١٩٥١�أي  كان  ت�صكيلها  مت  �لتي  �لعلمية 
من  �كرث  قبل  ت�صكيلها  مت  �لعلمية  �ملنظمة  �ن 
�لعر�قيني  �ل�صحفيني  نقابة  ت�صكيل  من  �صنو�ت  �صبع 
من  �لكثري  جتمع  �صهد   ١٩٥٠ �صنة  نهاية  �ن  ذلك 
�ل�صحافة  يف  �لعاملني  ومن  بغد�د  يف  �ل�صحفيني 
منظمة  ت�صكيل  لجل  ب�صوؤونها  �ملهتمني  �و  �لبغد�دية 
�و موؤ�ص�صة �و هيئة ترعى �صوؤون �ل�صحافة و�لهتمام 
بال�صحفيني يف وقت مل تكن هنالك نقابه لل�صحفيني 
يف بغد�د ويف �لعر�ق  وفعل �تفقو� على ت�صكيل جمعية 
 ١٩٥١ �صنة  بد�ية  ويف  بغد�د  يف  �لعر�قية  �ل�صحافة 
�ل�صحافة  جلمعية  �لعامة  �لهيئة  �جتمعت  وبالتحديد 
�ليقظة  جريدة  مقر  يف   ٢٠/٢/١٩٥١ يوم  �لعر�قية 

�لبغد�دية �و ما ي�صمى د�ر �ليقظة �لتي ير�أ�ض حتريرها 
�جر�ء  ومت  �لول  �جتماعها  وعقدت  �ل�صفو�ين  �صلمان 
�نتخاب  �لعامة  �لهيئة  تولت  حيث  �ل�رسي  �لنتخاب 
باأكرثية  فاز  وقد  للجمعية  �د�رة  جمل�ض  �ع�صاء 
�ل�صو�ت �صلمان �ل�صفو�ين جريدة �ليقظة و�لتي كانت 
مغلقة وعادت لل�صدور �صنة ١٩٤٩ وكامل �لچادرچي 
جريدة �صدى �لهايل وتوفيق �ل�صمعاين جريدة �لزمان 
جريدة  عوين  وعادل  �لهاتف  جريدة  �خلليلي  وجعفر 
�حلو�دث ومت �نتخاب كامل �لچادرچي رئي�صًا للجمعيه 
�مينا  �ل�صمعاين  وتوفيق  �صكرتري�  �ل�صفو�ين  و�صلمان 
تعترب  �لتي  �جلمعية  هذه  ت�صكيل  جاء  وقد  لل�صندوق 
�لوىل يف مو�صوعها ببغد�د بعد ح�صول �حتجاجات 
 ١٩٥٠ ني�صان  �صهر  من  و٢٨   ٢٧ يف  �ل�صحفيني  من 
وكانت �ي�صا هنالك �حتجاجات من بع�ض �ل�صحفيني 
يف �صهر متوز من نف�ض �ل�صنة �صد قانون �ملطبوعات 
رعاية  تتوىل  منظمة  �و  جمعية  وجود  ولعدم  �جلديد 
�جلمعية  هذه  ت�صكيل  مت  لذلك  و�ل�صحفيني  �ل�صحافة 
يف بغد�د لرعاية �صوؤون �ملهنة �لعلمية و�صوؤون من 
وقد  و�لعلميني  �ل�صحفيني  من  �ملهنة  بهذه  يعمل 

�هد�فها ويلحظ  �جادت �جلمعية يف عملها وحتقيق 
هذه  �ل�صحفية  �جلمعية  �ع�صاء  جميع  �و  �غلب  �ن 
�لعلم  و�صائل  دون  �جلر�ئد  يف  �لعاملني  من  كانو� 
ولقلة  كالتلفزيون  مرئي  �علم  وجود  لعدم  �لخرى 
تاأثري �لعلم �مل�صموع كالذ�عة �ما �ملجلت فكانت 
كذلك  �ل�صيا�صية  غري  بالخت�صا�صات  منها  �لغلبية 
لبد �ن نلحظ �ن ت�صكيل هذه �جلمعية كان يف �لفرتة 
�لذهبية للجر�ئد �ذ� علمنا �نه مت تقلي�ض عدد �جلر�ئد 
منذ نهاية �حلكم �مللكي وقيام �لنظام �جلمهوري حتى 
 ١٩٦٨ من  فقط  جر�ئد  ثلثة  �ىل  �جلر�ئد  عدد  و�صل 
�ىل ٢٠٠٣ يف حني �ن عدد �جلر�ئد �صنة ١٩٤٦ قبل 
�صدرت  فمثل  عالية  �رقام  �ىل  �جلمعية  هذه  ت�صكيل 
و�لمايل  و�مل�صمار  �لوطن  جر�ئد  هي  جريدة   ١٤
و�جلهاد  و�للو�ء  و�لفجر  و�لع�صبة  �لقومي  و�لبعث 
و�لرقيب و�ل�صيا�صة و�ل�رسق و�صدى �لد�صتور و�لحر�ر 
ويف  �جلمعية  تاأ�صي�ض  على  وترتب  �ل�صتقلل  ولو�ء 
�صدور   ١٩٥١ �صنة  �ي  �لنتخابات  تلك  �جر�ء  �صنة 
و�حلرية  و�جليل  و�لومي�ض  �لخاء   : �لتالية  �جلر�ئد 

و�ملو�طن و�لد�صتور و�ملبد�أ و�صدى �ل�صورى

ق�صاء  مي�صان  حمافظة  يف  ولد  �ملالكي  جناح  طاهر  رحيم 
و�صدى.  و�صحى  و�صجى  وعلي  حيدر  �لولد...  من  له  �لكحلء 
�أهم �ل�صعر�ء �ل�صعبيني وقارئي �لق�صيدة �حل�صينية.قتل يف  �أحد 

بغد�د مع حمافظ �لأنبار �لأ�صبق ف�صال �لكعود عام 2007 
�نتقلت عائلته �إىل بغد�د بعد وفاة و�لده و�أكمل �لدر��صة �لعد�دية 
يف عام 1986م �أ�ص�ض مع �ل�صاعر فالح ح�صون �لدر�جي منتدى 
�أعتقل يف عام  �لثورة )�ل�صدر حاليا(.  �ل�صعر�ل�صعبي يف مدينة 
2001 بحجة تاأليب �لر�أي �لعام �صد �لنظام وبعد �صقوط �لنظام 
عمل يف ف�صائيات �لفيحاء ق�صى خللها قر�بة �لعام وبعد ذلك 
�أهم �لرب�مج وهو  �لعر�قية ليقدم من خللها  عمل يف ف�صائية 

)هو�ج�ض( وبرنامج )م�صايف(.
رحيم �ملالكي �صاعر له ح�صا�صية وتلقائية بالكلمة لنه يعاي�صها 
�لذين عملو�  �ل�صعر�ء  �لنا�صج، وهو من  �لتنور  ويتذوقها كخبز 
�أن�صاج ق�صيدة �صعبية خمتلفة عن نظري�تها لها ب�صمتها  على 
رحيم  لق�صائد  �لكاملة  �ملجموعة  هذه  يف   ، �خلا�ض  وطعمها 
وديناميكية  �لعبارة  لقوة  بالده�صة  �لقارئ  يتفاجاأ  �ملالكي 
�جلملة �ل�صعرية، وهو مايدل على قوة وبلغة �صاعريته �ملفرطة 
باجلمال و�لح�صا�ض. لدى رحيم �ملالكي خ�صو�صية متفردة يف 

�ل�صورة �ل�صعرية ولناأخذ مثال ق�صيدة �لفر�ت حيث يقول
�أنفرط عقد �لدين وجروفك ن�صوف

وجان ممكن غرفه منك تل�صمه
�صاعرنا  ي�صور  حني  �لطر�ف  متما�صكة  �صعرية  �صورة  وهي 
ي�صور  و�لذي  �ملاء  متا�صكه  وعلمة  ينفرط  لوؤلوؤي  بعقد  �لدين 
�لقوة  له  تعيد  �ملمكن  من  كان  �ملاء  قليل  وهي  غرفه  باأن 
و�لثبات، فيها من �لنزياح �ل�صعري يعود بك �ىل حقيقة وجود 

�حلياة باملاء
من  �أخرى  ق�صيدة  يف   .) حي  �صيء  كل  �ملاء  من  وجعلنا   (
لحد  �أ�صم  وهي  �لعمر  �أربعني  و�ملعنونة  �لر�ئعة  ق�صائده 
وتكلي،  مرتاح  �صرب  عوزك  وتكلي   ( يقول  �ل�صعرية  جماميعه 
متعوب �ص�صرب بعد ، ماردت منك غلب، ب�ض ردت �أك�ض حلي، ( 
يف هذه �لق�صيدة �ل�صجية بيان �أن�صاين عن �للوعة و�ل�صى �لتي 

عا�صها �ل�صاعر وفيها �أي�صا نبوؤة
يتحدث  هنا  وهو   ، �لربعني  منت�صف  يف  �أ�صت�صهد  فال�صاعر 
 ( يقول  حيث  �ليتم  مرحلة   ، مر�حل  �أربع  �ىل  حياته  مق�صما 
ع�رسة طفولة ويتم مقفول باب �لفرح ودموع يجريل( ، وع�رسة 
 ،  ) حلي  غلط  يطلع  �أمتحن  جنت  ممتحن  لن  وع�رسة   ( �أخرى 
و�ملرحلة �لثالثة و�لر�بعة هي ع�رسين �صنة مابني حرب وجوع 
، يقول خامتا ق�صيدته ) ذين �أربعني �لعمر ب�ض ع�صت منهن �صنة 
وتفرهدت كلي ( . ومن �ل�صحيح �لقول باأن رحيم �صاعر مثخن 
باحلزن و�لفجيعة لن هذه �لق�صيدة وغريها دليل و��صح على 
�ىل  رحيم  بنا  يعود  �أخر  ن�ض  . يف  �لكبرية  �لن�صانية  معاناته 

�لن�ض �لتاأملي �لذي ين�صط �لذ�كرة
)لتكول  �لوم�صة  ق�صيدته  يف  �لوجد  بري�صة  �لقلب  ويد�عب 
ليلي   ، �ليمركم  ليل  مومثل   ، طويل  كل�ض  و�لدرب  ملن  جد�مي 
ليل، ليلكم كمرة وم�صامر، ليلكم عنرب وهيل ، ( ثم يقول باأ�صى 
م�صفوع بحزن �لع�صاق �لكبار ) ليلي يرك�ض وره �لغب�صة ، �صما 
 ) يعيل  ميت  �صفت  هم   ، بهو�كم  مكتول  �أنه  ت�صيل،  ميها  و�صل 
وفنية  جمالية  من  جانب  على  �ل�صوء  ي�صلط  �لن�ض  هذ�  ولعل 
�ل�صورة �ل�صعرية عند �ل�صاعر ، فال�صاعر مثل �لغو��ض وهو يدخل 
�لبحر بحثا عن �لدر و�ملرجان ،لقى حتفه يف تفجري �نتحاري 

يف فندق �ملن�صور ميليا بتاريخ 25/6/2007

 أطفال الجنوب.. السرطان ينهش أجسادهم الغضة... والفساد يسرق أدويتهم 
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ طارق حرب

)�ملر�أة(,  �لأ�ضعف  �لكائن  �ضد  ميار�س  �لذي  �لعنف  �أن  هل 
لهذه  كمنهج  ميار�س  �أخالقي,  تاأديبي  تربوي  �أ�ضلوب  هو 
�جتماعية  بقيم  يتعلق  �جتماعي  ُعرف  هو  �أم  �لتو�ضيفات؟ 
تعطي للمر�أة منزلة دونية بخالف �لرجل؟ كان �ملنهج �لهمجي 
�آخر  تو�ضيف  �أي  حتت  �أو   , كزوجة   , �ملر�أة  �ضد  �لعدو�ين 
لها, ميتاز باأنه كان �لغالب منذ بدء �خلليقة؛ �لفكرة �ل�ضائدة 
و�ل�ضعف,  �لقوة  مقايي�س  يف  �لفارق  على  مبنية  كانت 
يف  عالقة  �لعدو�ين  �لهمجي  �ملنهج  هذ�  رو��ضب  وبقيت 
وذلك  و�حلياة  �لتعاطي  يف  مّنا  �لبع�س  و�ضلوكيات  �أذهان 
لل�ضماحة  و�لفاقد  لالآخر  �مل�ضاد  �لعنف  منهج  �أر�ضية  على 
و�لرحمة. على �لرغم ما �ضهدته �لب�ضرية من تطور�ت �لهائلة 
ر..  و�لتح�ضّ �ملدنية  يالئم  مبا  �لإن�ضاين  و�لفعل  �لذهن  يف 
بني  تعاطي  يف  �لعنف  منهج  �ضيادة  ن�ضهد  زلنا  ما  �أننا  �إّل 
�لب�ضر وبالذ�ت جتاه �ملر�أة, كتوظيف مقيت ذلك �لذي يوّظف 
خالل  من  و�ضيطرة  جتّب  �إىل  لُيحيلها  لديه  �لقوة  م�ضاديق 
�لرغم  على  �لأ�ضعف.  �لكائن  �ضد  �ملُمار�س  �لق�ضري  �لعنف 
من هذه �لنظرة �ل�ضائدة, جند �أن �ل�ضحوة �لفكرية للب�ضرية 
على نطاق �لغرب, حاول �ن يعيد �لنظر يف تعاطيه مع �ملر�أة, 
ذلك  يف  بعيد�  ذهبو�  قد  �لغربيني(  )�أي  �لأ�ضف  مع  ولكنه 
فطر  �لتي  �ل�ضليمة  �لفطرة  يك�ضرو�  �أن  وحاولو  وتطرفو�, 
�لله تعاىل عليه �ملر�أة, فحاولو �أن يغريو� كل �أ�ضكال و�أخالق 
وتربية كانت تتالئم معها, وحاولو �أن يزرعو� مكانها �أخالق 
�ن  ميكننا  ل  ولكن  للح�ضي�س.  تنزل  �ملر�أة  جتعل  هجينة 
ننكر باأن هناك �ضحوة يف م�ضاألة �ملر�أة, خا�ضة و�أن �لعنف 
�لتاأريخ, قد حتول  �ملر�أة خالل  �لرجال �ضد  �لذي قد مار�ضه 
�ملر�أة  �ضرب  و�أ�ضبح  وثابت,  ر��ضخ  �جتماعي  عرف  �إىل 
و�إمتهانها وحتقري �ضاأنها �لذي �أكرمه �لله, قد حتول �إىل ثقافة 
لدى كثري من �ل�ضعوب, ومنها �ضعوبنا �لعربية و�لعر�ق منها 
�أن �أخالق ديننا �لقومي, قد حاربت هذ� �لنوع  �إل  بالأخ�س, 
و�أعطاها حقوقا كثرية   , �ملر�أة  �لت�ضلط و�لإمتهان بحق  من 
�لغرب  به  جاء  مبا  �لأخذ  حاولنا  و�إذ�  كاأخت.  وكاأم  كزوجة 
من حماولت بناء منظومة تعمد �إىل تطوير �ملر�أة, �أي �أخذ 
�ل�ضالح من هذه �ملنظومة )ويف �غلبه يتعلق بق�ضايا حياتية 
�لإ�ضالمية  �ل�ضريعة  به  جاءت  ما  مع  ودجمه   , معا�ضرة( 
�لغر�ء من حفظ و�ضيانة للمر�أة وحقوقها, من كل �لنو�حي, 
فاإننا �ضن�ضهد حالة مثالية يف �لتعاطي مع مو�ضوعة �لعنف 
�ضد �ملر�أة . �إَنّ �أي حتّول جوهري يف حياتنا ل ميكن �لظفر 
تفكري  تطور  تو�كب  مل  �لتي  �لتقليدية  �ملناهج  خالل  من  به 
�لإن�ضان وتعقيد �حتياجاته, فكان لبد و�أن جنهد لإ�ضتئ�ضال 
�ل�ضامل,  وتقدمنا  تطورنا  ت�ّضل  �لتي  �لإعاقة  مكامن  كافة 
ومبا  ور�ضالة  ودور  كوجود  �ملر�أة  متكني  م�ضاريع  وتاأتي 
ُيحررها من �لعنف على تنوع م�ضاديقه ياأتي يف طليعة �ملهام 

�لو�جب �لنهو�س بها.

مبدعون
من العراق صحفيو بغداد يؤسسون اول جمعية قبل تأسيس نقابة الصحفيين بسنوات
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العنف ضد المرأة 
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أقالم حرة

�رتفاع  من  �لحتادية  قار  ذي  ��صتئناف  حمكمة  حذرت 
�أ�صباب �رتفاعها  معدلت �جلرمية يف ذي قار، وفيما عزت 
و�صعف  و�ملخدر�ت  �ل�صلح  و�نت�صار  �لبطالة  تف�صي  �ىل 
�لوعي �لقانوين، دعت �ىل تدري�ض مادة �لقانون يف �ملد�ر�ض 
وتفعيل دور �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف ن�رس �لوعي �لقانوين. 
�لقا�صي  �لحتادية  قار  ذي  ��صتئناف  حمكمة  رئي�ض  وقال 
حممد حيدر ح�صني �إن "جر�ئم �لقتل و�ملنازعات �لع�صائرية 
و�لنهوة �رتفعت يف ريف ذي قار بن�صبة 30 - 40 باملئة، 
فيما �أدى �نت�صار �لدر�جات �لنارية و�ل�صيار�ت �لتي يقودها 
�أطفال �ىل �رتفاع معدلت ق�صايا جر�ئم �ملخالفات �ىل 70 
باملئة". و�أ�صاف ح�صني �إن "جر�ئم �جلنح و�جلر�ئم �جلنائية 
�صيما  ول  �لخرية  �لعو�م  يف  �رتفاعا  �لأخرى  هي  �صهدت 

جر�ئم �لقتل ب�صبب �نت�صار �ل�صلح وعدم �ل�صيطرة عليه".
و�أردف ح�صني "كما برزت جر�ئم �أخرى ناجمة عن �ل�صتخد�م 
�خلاطئ ملو�قع �لتو��صل �لجتماعي حيث مت ت�صجيل 751 
و�لهاتف  �لنرتنت  منظومتي  ��صتخد�م  ب�صوء  تتعلق  �صكوى 
�لنقال". و�أ�صار ح�صني �ىل �أن "�لعو�مل �لقت�صادية و�لبيئة 
�لجتماعية و�لعاد�ت و�لتقاليد �لع�صائرية و�نت�صار �ل�صلح 
يف  ول�صيما  �جلنائية  �جلر�ئم  معدلت  �رتفاع  ور�ء  تقف 
ذي  ��صتئناف  حمكمة  رئي�ض  وك�صف  �لريفية".   �ملناطق 
قار �لحتادية عن "ت�صجيل 23101 دعوى ق�صائية ت�صمل 
خمتلف �لق�صايا يف حماكم �ل�صتئناف و�جلنايات و�جلنح 
و�لتحقيق و�لبد�ءة و�لأحو�ل �ل�صخ�صية خلل ثلثة �أ�صهر من 
�لف�صل �لثاين تبد�أ من �لول من ني�صان ولغاية 30 حزير�ن 
)14568(، دعوى ق�صائية مت  بينها  2017، من  عام  من 
ت�صجيلها يف حماكم �لتحقيق"، موؤكد� "ح�صم 96 باملئة من 

تلك �لق�صايا يف �ملحاكم �ملخت�صة". 
حمكمة  رئي�ض  قال  �ملخالفات  جر�ئم  �رتفاع  �أ�صباب  وعن 
�صهدت  �ملخالفات  "جر�ئم  �إن  �لحتادية  قار  ��صتئناف ذي 
�ملخالفات  ول�صيما  �لخرية  �لعو�م  يف  كبري�ً  �رتفاعًا 
�ملرورية �لتي هي يف �رتفاع م�صتمر نتيجة فو�صى �نت�صار 
وعدم  �خلارجية  �لطرق  تنظيم  و�صوء  �لنارية  �لدر�جات 
متابعة �صو�ق �ملركبات يف ��صتخد�م �لطريق و�صبط �رسعة 
�ملركبات، ف�صل عن �لتلكوؤ يف منح �جاز�ت �صوق للمو�طنني 

من قبل مديرية �ملرور ".
و�نت�صار  �أطفال  يقودها  �لتي  "�ل�صيار�ت  �إن  و�أ�صاف 
ق�صايا  معدلت  �رتفاع  �ىل  �أدت  بكرثة  �لنارية  �لدر�جات 
جر�ئم �ملخالفات �ىل 70 باملئة". و�أو�صح �إن "عدم تنظيم 
تودي  باتت  �لفائقة  و�ل�رسعة  �لطرق  على  �ملرور  حركة 
"تلكوؤ �جلهات  �أن  �ىل  �ملو�طنني"، م�صري�  �لكثري من  بحياة 
�حلكومية �ملعنية يف �أخذ دورها �ل�صحيح كان �أحد عو�مل 
من  �حلد  "�همية  على  و�صدد  �ملرورية".  �ملخالفات  �رتفاع 
�ملخالفات �ملرورية من خلل تنظيم �ملرور وتاهيل �لطرق 
وتفعيل �لقو�نني ون�رس �لوعي بني ��صحاب �ملركبات حول 

خماطر �ل�رسعة وخمالفة �لقو�نني" .

هل تنهي الحكومة النزاعات 
العشائرية في ذي قار ؟

المواطن و المسؤول
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