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والوثائق  796في 2004

الجينوسايد  ..عار على أي بلد
بعــد واحــد وأربعــن عام ـاً مــن االبــادة الجامعيــة للكــورد الفيليــن يف الع ـراق
ومائــة عــام مــن الشــوفينية يف مامرســة الحكــم ،مل تتــم بعــرة ماضينــا فحســب
بــل مــا زلنــا ال منلــك احصــا ًء حقيقي ـاً صحيح ـاً يوضــح العــدد الحقيقــي للكــورد
الفيليــن يف الع ـراق ،وأظــن أنــه ليــس باملقــدور الحصــول عليــه.
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أيــام وأشــهر الســنة ال تكتســب القدســية
او الشــؤم ذاتيــا ،الن املناســبات هــي التــي
تحــدد مالمــح الســعادة او التعاســة ،فــإذا
كانــت  21دولــة يف العــامل تعــد التخــي
عــن الديــن الرســمي لهــا جرميــة و 12منهــا
تعاقــب عليــه باإلعــدام ،فــان يف العــراق
ليســت لجرميــة الصهــر القومــي واالجبــار
عــى إنــكار القوميــة أيــة عقوبــة! إن ســوق
اقـراف الجرميــة ليــس رســميا وال علنيــا ولكــن
الجرائــم العظمــى كثــرة .وكثــرون اولئــك
الذيــن يقتلــون االبريــاء تحــت اي عنــوان او
مســوغ غــر مــروع.
إن جرميــة االبــادة الجامعيــة (الجينوســايد)
مل تُقــرف ضــد الفيليــن يف شــهر نيســان
فقــط .فمنــذ ســنوات طويلــة اصبــح
العراقيــون اصحــاب ماليــن النازحــن
والالجئــن واملرشديــن ،مئــات االلــوف مــن
الضحايــا والقــرارات مســتمرة السياســية
منهــا والقوميــة والدينيــة  18 ،ســنة والكــورد
الفيليــون يطالبــون بحقوقهــم مــن الحكومــات
املتعاقبــة عــى حكــم العــراق؛ والســلطة
بحاجــة اىل وقــت طويــل لتطهــر البــاد
مــن جرائــم النظــام البعثــي الســابق والتــي
وحدهــا بحاجــة اىل ان تبــدل املعتقلــن
واملغيبــن واملهجريــن األحيــاء الــذي ال حــد
لحســابهم ليحلــوا محــل األمــوات املغيبــن.

اضطــرارا وحقيقــة ،ان احيــاء ذكــرى االبــادة
الجامعيــة للفيليــن ،داخــل ســلطة سياســية
لعشــرة مــن (العــرب الســنة) تديــن حــكام
العــراق الســابقني بقتــل الكــورد الفيليــن،
ميثــل حدثــا تاريخيــا ،وعندمــا تكــون اآلمــال
املحروقــة والقــرارات والقوانــن الفريــدة
ال تســمح بتحديــد يــوم للضحايــا وهنــاك
شــكوك بــأن ســلطة باســم (الشــيعة) تريــد
فقــط (الفيليــون الذيــن يقولــون بأنهــم
عــرب) وهــذا حديــث اليــوم ،ليــت العراقيــن
كانــوا احـرارا يف تغيــر معتقداتهــم السياســية،
وأن يختــاروا املذهــب األقــرب إىل قلوبهــم،
مــن دون أن ينكــروا هويتهــم القوميــة.
مل تســتمر أيــة كارثــة يف الــرق االوســط
مثلــا اســتمرت كارثــة قتــل الكــورد ..ملــاذا؟!
عندمــا ،ال يبــدي الناجــون مــن االبــادة
الجامعيــة االســتعداد للعــودة اىل عهــود
املجــازر الشــوفينية وال يريــدون ان يكونــوا
مواطنــن بــا عنــوان يف هــذه البــاد ،يظهــر
بــأن التعريــب مســتمر ،والكارثــة مل تنتــ ِه.
وبعــد  18ســنة ،يخــى شــخص أن ينــادوه
بالكــوردي .ليــس كاألمــس بالقتــل والــرب
 ،ولكــن الخشــية بشــكلها الحــايل تدفعــه الن
يختــار بنفســه (االنتحــار واالنــكار القومــي).
وكــوارث القوميــة الكورديــة ومكونــات خــارج
كوردســتان كثــرة .والريــح الســوداء للوضــع

رئيس التحرير

يوم الشهيد الفيلي ..تجدد الوالء

فرزانه تقلب الموازين وتؤنث الشعر
الكوردي الجنوبي

بدعم جهات سياسية وتواطؤ ضباط أمن..
المخدرات تتفشى في مدينة اإلمام علي
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في هذا العدد

الكاظمي يحاول
تسريع جدولة انسحاب
األميركيين
وفصائل تعتبرها خدعة
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الســيايس ومــزاج الســلطة يف بغــداد ،مل تســمح
هــذه الســنة ايضــا ان يوجــه الكثــر مــن القــادة
الحكوميــن والسياســيني رســالة بهــذه املناســبة.
عــى الرغــم مــن أن فــروس كورونــا أصبــح ،منــذ
أكــر مــن ســنتني ،عــذرا لعــدم التجمــع .والكورونــا
السياســية القوميــة ،بعــرت الكثــر مــن املكونــات
الكورديــة خــارج وداخــل كوردســتان ،ومــا يتمتــم
بــه حاملــو مشــاعل الديــن واملذهــب مــن الكــورد،
اقتلــع اســس تكويــن األمــة واصبــح الصمــت عــارا
كورديــا ،يغطــي دامئــا املالمــح الشــاحبة لذكــرى
جميــع االبــادات الجامعيــة.
هــذه الســنة ظهــر أن اإلنســان الــذي ال ســند لــه
يف العــراق ســيتعرض مجــددا لالبــادة الجامعيــة،
يقتلونهــم غيضــا ويهجرونهــم بجهالــة .يف عهــود
طويلــة كان الكــورد الفيليــون مواطنــن يف هــذا
البلــد ال غربــاء ،عملــوا بإخــاص وترصفــوا بعقالنية
وعاشــوا كعشــاق اىل ان حطمــوا الصنــدوق
الزجاجــي (جامخانــة) قلوبهــم بحجــارة الحقــد.
اخالصهــم لتاريــخ هــذا البلــد أصبــح هـراوة اهــال
الشــوفينيون بهــا عــى أ ّم رؤوســهم.
الســائد عرفــا يف العـراق يقــول :ان شــهداء الكــورد
الفيليــن الذيــن ال شــواهد لهــم هــم أول مــن
ســيدخل الجنــة ! وال احــد يقــول إىل أيــن يســاق
أحيــاء هــذا الشــعب الــذي ال كيــان لــه؟!
املجــد والعلــو للذكــرى  41ســنة لشــهداء
ا النســا نية .

38
بعد  18عامًاًا
من التغيير..
كيف ينظر جيل
ما بعد صدام
للعراق الحالي

مــى  81عامــا عــى ســقوط نظــام
الرئيــس العراقــي األســبق صــدام حســن،
ـب خاللهــا جيــل جديــد مــن العراقيــن
شـ ّ
ال يتذكــر حقبــة النظــام الســابق ،لكنــه
يعيــش حرمانــا مــن فــرص العمــل
ومقومــات الحيــاة البســيطة ،وكذلــك
الحــق بالتعبــر عــن الــرأي بحريــة وأمــان.
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في غضون عشرة
أيام ،كان رئيس اقليم
كوردستان نيجيرفان
بارزاني يمسك بثالثة
ملفات محورية:
العالقة الخاصة مع
فرنسا ،توحيد البيت
الكوردي ،وتثبيت ركائز
العالقة مع بغداد.
فــــيلي

قراءة في ثالثية رئيس إقليم كوردستان

بين باريس واربيل وبغداد
4
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محطة باريس
كان يتحتــم عــى «مهنــدس الدبلوماســية
والســام» القيــام بحركــة سياســية اســتثنائية
يف نشــاطها ،مــن باريــس اىل اربيــل وبغــداد،
ويف كل محطــة فيهــا ،ملفــات كبــرة كان قــد
أملــح عليهــا بعدمــا اجــرى محادثــات مــع
الرئيــس الفرنــي اميانويــل ماكــرون يف 30
مــارس /آذار ،إذ أعلــن انــه بعــد عودتــه اىل
االقليــم «ســيبحث مســألة إســتقرار العـراق
مــع القــوى السياســية الكوردســتانية
والعراقيــة».
ومل يكــن مضمــون لقــاءات نيجريفــان
بــارزاين مــع ماكــرون اقــل اهميــة ،ذلــك
أنــه بحســب مــا أعلــن يف اليــوم التــايل تــم
التأكيــد خــال اللقــاء الباريــي عــى اهمية
دعــم العـراق واقليــم كوردســتان وســيادته،
وان ماكــرون «اكــد عــى انــه ســيقوم بــكل
املحــاوالت مــن اجــل اســتقرار العــراق،
ومواصلــة دعمــه سياســيا واقتصاديــا».
ولهــذا ،فانــه مل تكــن قــد مضــت ســوى ايــام
عــى عودتــه مــن زيارتــه الفرنســية ،حتــى
كان يحــط يف بغــداد لرتتيــب أوراق العالقــة
معهــا حيــث التقــى رئيــس الحكومــة
العراقيــة مصطفــى الكاظمــي والرئيــس
العراقــي برهــم صالــح.
لكــن بــارزاين قبــل ذلــك ،كان يتحتــم عليــه
ترتيــب أوراق البيــت الداخــي الكــوردي،
فقبــل مجيئــه إىل بغــداد ،عقــد اجتامعــا
موســعا يف الثامــن مــن نيســان /أبريــل،
ضــم األحــزاب والقــوى الكوردســتانية مبــا
يعــزز صلــة الوصــل بينهــا ،ولرتتيــب اجنــدة
االعــال الكورديــة ،وتحديــد االولويــات
الجامعــة.
محطة اربيل
ويف هــذا الســياق ،فقــد تنــاول االجتــاع
بحســب مــا نــرت وكالــة شــفق نيــوز،
حاميــة وحــدة الصــف الكــوردي،
وبحــث اقــراح مشــاركة جميــع األطــراف
الكوردســتانية بقامئــة واحــدة خــال
االنتخابــات العراقيــة املبكــرة.
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ومل يكــن اجتــاع البيــت الكــوردي معنيــا
بالشــأن الداخــي فقــط .فبحســب بيــان
صــادر بعــد االجتــاع ،فقــد تنــاول أيضــا
األوضــاع يف العــراق واملنطقــة والعالقــات
الخارجيــة إلقليــم كوردســتان ،وزيــارة رئيس
االقليــم اىل فرنســا ودور اقليم كوردســتان يف
املعــادالت السياســية الجديــدة والعالقــات
بــن اربيــل وبغــداد والحــوار االســراتيجي
العراقــي االمريــي ،ومشــاركة ودور اقليــم
كوردســتان فيــه واالنتخابــات العراقيــة.
لكــن رســالة االجتــاع وأهدافــه كانــت
واضحــة ،وهــي طــرح املشــكالت وقلــق
مختلــف الجهــات يف منــاخ واضــح ومفتوح،
ورضورة واهميــة وحــدة الصــف والتناغــم
والتحــاور والتفاهــم بــن األطراف السياســية
بغيــة إيجــاد حــل لجميــع املشــكالت.
ويف موقــف الفــت قبيــل توجهــه اىل بغــداد،
وبعــد احتــدام الجــدل حــول امليزانيــة
وظهــور خالفــات عراقيــة داخليــة حولهــا
قبــل اقرارهــا ،مل يعمــد بــارزاين اىل اغتنــام
الفرصــة لتوجيــه ســهام االنتقــادات
اىل حكومــة بغــداد وتحــدث ،بلباقتــه
الديبلوماســية واســلوبه بتدويــر زوايــا
الخالفــات والتوتــر ،قائــا انــه «يجــب ان
يعلــم الجميــع ان مــا يهــم اإلقليــم اننــا
ســنكون ســعداء يف رؤيــة إعــار وتقديــم
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الخدمــات اىل جميــع مناطــق الع ـراق مــن
الفــاو اىل اقــى البــاد ونتمنــى أن يتــم
متريــر املوازنــة يف الربملــان».
ويف جملــة تختــر الكثــر مــن افــكار
بــارزاين قــال خــال االجتــاع إن الطريــق
الوحيــد لتجــاوز املشــكالت واألزمــات
وحاميــة الحقــوق واملكتســبات ومكانــة
اإلقليــم الدســتورية واالتحاديــة يكمــن يف
الســلم والتعايــش ووحــدة الصــف وأن
رئاســة اإلقليــم ستســتمر يف هــذا الصــدد
وتبقــى املظلــة التــي تجمــع الجميــع.
محطة بغداد
ومــن هنــا ،فــإن زيارتــه رئيــس اإلقليــم
اىل بغــداد كانــت تتويجــاً لهــذه الحركــة
السياســية االســتثنائية ،ليعلــن خــال
لقائــه مــع الكاظمــي اســتعداد االقليــم
لحــل جميــع املشــكالت والعوائــق مــع
الحكومــة االتحاديــة عــى أســاس الدســتور
ويف إطــار النظــام االتحــادي وان يعمــل مــع
جميــع املكونــات العراقيــة لتحقيــق األمــن
االســتقرار للعــراق واملنطقــة ،عــادا حــل
مشــكالت الحكومــة العراقيــة وحكومــة
االقليــم مفتاحــا لالمــن واالســتقرار يف
العــراق.
جــدول أعــال الرجلــن حافــل .فبعــد
زيــارة بــارزاين الباريســية واجتــاع توحيــد

البيــت الكــوردي ،هنــاك العديــد مــن
امللفــات املشــركة .الحــوار االســراتيجي مــع
واشــنطن الــذي عقــد منــذ يومــن ومبشــاركة
كورديــة ،وهنــاك العــودة املريبــة للنشــاط
اإلرهــايب واســتغالل الثغــرات االمنيــة يف
املناطــق املســاة «متنــازع عليهــا» ،ومصــر
املحكمــة االتحاديــة ،ومتريــر املوازنــة يف
الربملــان ،والوضــع يف ســنجار ،وخطــورة
الوضــع الصحــي يف ظــل وبــاء كورونــا.
وكان بــارزاين حريصــا عــى إبــداء الــود
تجــاه مضيفــه عندمــا تحــدث عــن املســاعي

السياســية والدبلوماســية واالقتصاديــة
للكاظمــي ،قائــا ان املســاعي الدبلوماســية
العراقيــة الســابقة والزيــارات واللقــاءات
التــي قــام بهــا الكاظمــي (اىل الســعودية
واالمــارات مؤخ ـرا) اظهــرت مكانــة الع ـراق
والــدور الطبيعــي للعـراق يف املنطقــة وعــى
املســتوى الــدويل ايضــا.
وليــس أدل مــن اهميــة تأثــرات الحركــة
النشــطة لبــارزاين ســوى الترصيــح الــذي
أدىل الكاظمــي خــال زيــارة رئيــس اإلقليــم
عندمــا قــال إن تكـرار الزيــارات التــي يقــوم

بهــا بــارزاين اىل بغــداد تبعــث بعــدد مــن
الرســائل الصحيحــة اىل جميــع العراقيــن
وتصبــح ســببا يف بنــاء الثقــة واظهــار
حســن النيــة وتشــجع عــى روح التعــاون
والتنســيق يف جميــع املجــاالت مــن أجــل
مصالــح البــاد ،مشــرا اىل زيارتــه املرتقبــة
املقبلــة اىل اقليــم كوردســتان.
محطــة بغــداد لبــارزاين ،شــملت لقــاءات
مــع رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح،
ورئيــس الربملــان محمــد الحلبــويس،
ورئيــس مجلــس القضــاء األعــى واخريــن،

وجــرى ،خــال اللقــاءات ،مناقشــة مجمــل
التطــورات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة
يف العــراق وإقليــم كوردســتان واملنطقــة،
وتــم التأكيــد عــى رضورة التالقــي والحــوار
بــن كل األطـراف مــن أجــل دعــم االســتقرار
وضــان أمــن املواطنــن وتلبيــة احتياجاتهــم
اليوميــة.
كــا اجتمــع رئيــس اإلقليــم مــع رئيــس
جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط،
الــذي ســلمه دعــوة لزيــارة الجامعــة.
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بين األممية والوطنية
تذوب القضية الكوردية
د .محمود عباس

قــال أحــد قــادة حركــة تحريــر الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ( )1783-1775مــن االســتعمار البريطانــي ،أنــه
مــن أهــم واجباتنــا ليــس فقط طــرد الجيــش البريطاني،
بــل إقنــاع المجتمــع األمريكــي بدولتــه القادمــة ،وتحريــر
الشــعب فكريــا مــن قناعــة االنتمــاء إلــى الملكيــة
البريطانيــة.

ذاتهــا مــا يجــب أن نقــف عليهــا اليــوم يف
كوردســتان ،تحريــر ليــس فقــط الشــعب
الكــوردي بــل العــريب أوال؛ مــن ثقافــة
الســيادة التــي ترســخت يف أذهانهــم عــى
مــدى العقــود الطويلــة املظلمــة مــن حكــم
األنظمــة الدكتاتوريــة.
ولألســف حراكنــا الكــوردي ،وبشــكل خــاص
أحــزاب اإلدارة الذاتيــة واملجلــس الوطنــي
الكــوردي عــى خالفــه ،يرســخون ثقافــة
التبعيــة وقبــول ســيادة األخــر وإقنــاع
الشــعب الكــوردي مبنطــق الدرجــة الثانيــة،
مــن خــال تطبيــق مفهومــي ،األمــة
الدميقراطيــة أو الوطــن ،اللتــن ثبتــا عــى مر
العقــود املاضيــة أنهــا طوباويــن ،متناســن
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أهميــة التحــرر الفكــري أوال ،وأســبقية
تحقيــق املســاواة مــع املحتــل ،حتــى ولــو
اقتنعنــا جــدال مبنطقيــة املفهومــن.
قيــادات الطرفــن ،متأثــرون ببعــض قــادة
الشــعوب الذيــن اســتخدموا املفهومــن،
أو لنقــل جــدال النظريتــن ،ملصالحهــا،
إمــا لفــرض نظامهــم ،أو لطغيــان مكونهــم
القومــي ،أو املذهبــي ،بعكــس قــادة
أحزابنــا ،املروجــون لهــا دون إدراك
أبعادهــا التاريخيــة ومــا خلفــوه ســابقا
مــن الكــوارث لشــعبنا ،وليتهــا متكنــا مــن
وضــع الكــورد عــى منصــة املســاواة مــع
األخريــن إلنجــاح مــا يعرضونــه.
وللعلــم ،املجتمــع الكــوردي وحراكــه ،وعــى

خلفيــة مــا عانــاه وعاشــه ،أبعــد النــاس عــن
منطــق إلغــاء األخــر ،بــل العدالــة والتعامــل
باملثــل ســمة مســتدامة يف ثقافتــه ،ولهــذا
تقبــل اإلســام وســيادة العــريب عــى مــدى
قــرون عديــدة ،وتقبــل الشــيوعية أكــر مــن
الشــعوب املجــاورة ،ويف الحالتــن وإلميانــه
النقــي واملطلــق بهــا كان يف مقدمــة أكــر
الشــعوب تــررا منهــا.
فرغــم مــا يقــال أحيانــا أن املفهومــن ،يف
البعــد النظــري ،يحمــان أبعــاد جدليــة
إنســانية منطقيــة ،لكنهــا يف الواقــع
العمــي الكوردســتاين أثبتــا العكــس.
ففــي أحضــان أحــزاب اإلدارة الذاتيــة
واملجلــس الوطنــي الكــوردي ،وتحــت

غطائهــا ،يف جنــوب غــرب كوردســتان،
يتــم إعــادة ترســيخ منطــق ســيادة
األخــر ،وتســخري شــعبنا ألداء دور الخــادم
والتبعيــة ،ومــا نالحظــه حتــى األن أن
الكــوردي هــو الــذي يقــدم التضحيــات،
وهــو الــذي يحــرق لتطبيقهــا ،وهــو الــذي
يــذوب كقضيــة ودميغرافيــة وواقــع معيــي
وإنســاين ،ومــن املــؤمل رؤيــة الكــوردي
الحــزيب -الســيايس وهــو يســتخدم شــعبه
حطبــاً لتدفئــة األخريــن ،ويقــف بعدهــا
عــى املنصــات اإلعالميــة مفتخــراً بأنــه
يقــدم خدمــات أمميــة ووطنيــة للمجتمــع
والوطــن الســوري.
متناســن أن القــوى املتصارعــة عــى الوطــن

الســوري املزمــع ،هــي منظــات عروبيــة،
تقاتــل بعضهــا مــن أجــل الســلطة ،وليــس
لبنــاء الوطــن الــذي تحلــم بــه شــعوب
ســوريا ،وكــا يدعيــه بعــض األطــراف
السياســية الكورديــة بنــاء ســوريا الوطــن،
متناســن أنــه ويف الحالتــن ،أي كان املنتــر،
الســلطة أو املعارضــة العربيــة ،ســتكون
الســيادة لرشيحــة املنتــر مــن املجتمــع
العــريب ،فالطرفــن يف جميــع مؤمتراتهــم
وترصيحاتهــم ،يلغيــان املجتمــع الكــوردي
أو يضعونــه يف الدرجــة الثانيــة ،إن كان
ضمــن الدســتور أو يف التمثيــل ضمــن
منظامتهــم أو حتــى يف التعامــل اليومــي،
أي مبــا معنــاه العــودة إىل منطــق املــوايل أو

األقليــة كــا كان ،ورمبــا أقــل تحــت منطــق
تطبيــق دســتور الوطــن والدميقراطيــة،
املبــان حتــى األن انعــدام حقــوق الشــعب
الكــوردي ضمنــه.
الرســالة املحمديــة ،يف بعدهــا اإللهــي،
نهضــت مــن أحضــان األمــة العربيــة،
حملوهــا إىل الشــعوب ،وبهــا ســادوا عــى
البرشيــة لغــة وثقافــة وفرضــوا تقاليدهــم
عــى كل مــن بلغــوه ،وأصبحــت األمــة
العربيــة ســيدة األمــة اإلســامية ،ومــن
شــبه الجزيــرة العربيــة أصبحــت اليــوم
متلــك  22دولــة وعــى جغرافيــة مرتاميــة
األطــراف .والنظريــة الشــيوعية ،ســاد
بهــا الشــعب الــرويس عــى جــزء واســع
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مــن العــامل لغــة وثقافــة وسياســة ،بعدمــا
طبقتهــا عــى الشــعوب املجــاورة وحاولــت
نرشهــا وتعميمهــا عــى األمــم والــدول،
وبغــض النظــر عــن االنتقــادات والخالفــات
حولهــا ،لكنهــا خدمــا شــعبيهام بــا
حــدود ،وحافظــا عــى منطــق املســاواة أو
الســيادة لهــا.
أمــا نحــن الكــورد فحتــى يف املفاهيــم
اإلســامية واألمميــة والوطنيــة عملنــا
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العكــس ،ومــا نقــوم بــه األن ويف البعديــن،
األمــة الدميقراطيــة والوطــن ،نســخر شــعبنا
وقوتنــا وذاتنــا الثقافيــة والسياســية لخدمــة
األخريــن ،وليتنــا متكنــا مــن تحريــر الــذات
فكريــا ،وخلــق املســاواة بيننــا وبــن املكــون
العــريب واألخريــن ،وخدمنــا مجتمعنــا
الكوردســتاين مثلــا نخدمهــم .لكــن مــا نراه
يف جنــوب غــرب كوردســتان ،أحـزاب اإلدارة
الذاتيــة ،ســخر ويســخر املجتمــع الكــوردي

للجميــع ،وأســلوبهم هــذا كان مــن بــن
أحــد أســباب الهجــرة املرعبة لشــعبنا ،واألن
نــرى أن األكــر معانــاة يف املنطقــة الكوردية
معيشــيا ومــن كل األطــراف هــو املجتمــع
الكــوردي ،فالغمريــون ميلكــون أرضنــا،
ويحصلــون عــى رواتــب اإلدارة الذاتيــة،
إىل جــان غيــاب األمــان للبقيــة الباقيــة
مــن شــعبنا املعــاين مــن الكــوارث املتنوعــة.
فالــذي يــذوب هنــا هــو الكــوردي ،هــو

األفقــر واألكــر معانــاة يف املعيشــة ،واألول
مــن حيــث املحاســبة.
ويف الجهــة األخــرى وتحــت منطــق
الوطنيــة ،يســخر أح ـزاب املجلــس الوطنــي
الكــوردي االســم الكــوردي ليســيد االئتــاف
كمنظمــة وطنيــة ،وبهــا يســاهم بالتغطيــة
عــى وجههــا القومــي العــرويب ،وبحضورهــم
يرتســخ االعــراف الــدويل بهــم كمنظمــة
متثــل كل مكونــات املجتمــع الســوري ،يف

الوقــت الــذي يتدمــر ويــذوب مبشــاركتهم
املبــارشة أو غــر املبــارشة ،شــعبنا يف عفريــن
ومــا بــن رسي كانيــه وكــري ســبي ،وأمــام
أعينهــم أصبــح شــعبنا هنــاك إمــة ومــوايل
ألســياد املنظــات الوطنيــة العروبيــة،
وســجناء لــدى قــادة الجيــش الوطنــي
الســوري العــريب .تحــت غطــاء الوطــن
والوطنيــة يــذوب شــعبنا ،وترســم قضيتنــا
حســب رغبــه األســياد ،مــع ذلــك يخلــق
قــادة املجلــس تربيــراً وراء تربيــر إلنقــاذ
الــذات مــن املســؤولية ،بــل واألبشــع أنهــم
يخدمــون االئتــاف كــا يتطلبــه مــن املــوايل
الخدمــة.
أننــا نعيــش الكارثــة ،ثقافيــا وسياســيا،
الطرفــن الكورديــن ،وليــس كليــة الحــراك
الســيايس ،هــا املالمــان ،قيــادات تعيــش
األوهــام الفكريــة ،وتــروج بــن شــعبنا
نظريــات طوباويــة طمرهــا الزمــن،
ومفاهيــم تجاوزهــا التاريــخ .املســاواة
منطــق إنســاين تقبلتــه البرشيــة يف جميــع
مراحلهــا التاريخيــة ،وطالبــت بــه كل
املفكريــن والحكــاء واألنبيــاء ،لكــن مل
يحطــم أي منهــم شــعوبهم كــا يحطمهــا
هذيــن الطرفــن الكورديــن اليــوم شــعبنا يف
كوردســتان.
مــا تقــوم بــه طــريف حراكنــا الحــزيب،
والتــي تألفــت حولهــا رشيحــة واســعة مــن
املجتمــع الثقــايف ،دمــار فكــري ،وكارثــة مــن
نــوع غريــب ،ســابقا كنــا نعلــم أننــا تحــت
احتــال األنظمــة ،لكننــا اليــوم ندفــع بذاتنــا
إىل مســتنقع الضيــاع ،والعبوديــة املقنعــة.
مــن أولويــات الحركــة الكوردســتانية،
ومــن بينهــم الطرفــن املنــوه إليهــا،
تحريــر الــذات واملجتمعــن الكــوردي

أننا نعيش الكارثة،
ثقافيا وسياسيا،
الطرفين الكورديين،
وليس كلية الحراك
السياسي ،هما المالمان،
قيادات تعيش األوهام
الفكرية ،وتروج بين
شعبنا نظريات طوباوية
طمرها الزمن ،ومفاهيم
تجاوزها التاريخ.
والعــريب ،فكريــا وثقافيــا ،قبــل نــر
مفاهيمهــم الكارثيــة ،فهــو رصاع أصعــب
مــن العســكري ،شــعبنا يعيــش االحتــال
الفكــري قبــل األمني-الجغــرايف.
ولغيــاب حريــة الفكــر ،جلنــا ال زلنــا
مختلفــون حتــى اللحظــة حــول مــا نريــد،
ومــن أجــل مــاذا نكافــح.
ومعظــم مطالبنــا ،يف جنــوب غــرب
كوردســتان ،تحــوم مــا بــن الضبابيــة
والطوباويــة ،أو أننــا ننســخ املــايض ونكــرره
تحــت منطــق الواقعيــة ،وتضعــف الثقــة
بالــذات ونقتنــع بعــدم املســاواة عــى
خلفيــة ثقافــة الرعــب الــذي عشــناه.
لنســأل ذاتنــا ،كح ـراك كوردســتاين ســيايس
وثقــايف ،مــاذا نريــد؟
نعم ماذا نريد؟
هــل نريــد نظــام فيــدرايل ضمــن الــدول
املحتلــة لكوردســتان؟
أم دولــة أمميــة كــا يــروج لهــا اإلخــوة يف
اإلدارة الذاتيــة؟
أم نريد االستقالل؟
هــل نحــن مقتنعــون باألخــرة ،أم جلنــا
وتحــت منطــق ،العقالنيــة يف الطلــب ،أو
النظريــة الطوباويــة ،نرفضهــا عمــا ونحلــم
بهــا يف ال شــعورنا؟
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جبل شنكال
الكوردستاني
وصراع األنظمة العراقية

د .نايف كركري

لو قمنا بتقليب صفحات التأريخ الكوردي الحقيقي لوجدنا أن الديانة
اإليزيدية هي من الديانات الكوردية القديمة ً
جدا وكانت موجودة قبل
ديني اليهودية والمسيحية في كوردستان  ،ومن الطبيعي ً
ّ
جدا أن ترى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ومسلما فضل عن بقية الديانات األخرى
ومسيحيا
ويهوديا
إيزيديا
كورديا
الموجودة في كوردستان .
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وأغلــب اإليزيديــة هــم موجــودون ضمــن
جغرافيــة كوردســتان واملناطــق الجبليــة
ولغتهــم األم التــي يتحدثــون بهــا هــي
اللغــة الكورديــة ( اللهجــة الكورمانجيــة
 الشــالية  ) -وعــر التأريــخ مل ينكــرواأصلهــم وانتامءهــم القومــي إىل كوردســتان
وجميــع نصوصهــم الدينيــة باللغــة

ـدا ( اللهجــة الكورمانجيــة
الكورديــة وتحديـ ً
 الشــالية.)-ومنــذ أن دخلــت اإليزيديــة ضمــن
االحتــال العثــاين للمناطــق الكوردســتانية
كانــت تتعامــل معهــم مــن خــال
املراســات الرســمية بأنهــم مــن القوميــة
الكورديــة وديانتهــم إيزيديــة  ،وقــد تعــرض

اإليزيديــون إىل (  ) 34حملــة مــن حمــات
اإلبــادة الجامعيــة عــى يــد الســلطات
العثامنيــة مــن ســنة ( 1585م ) إىل ســنة
(  1918م ).
ومــا يقــرب مــن (  ) 40حملــة مــن قبــل
املســلمني املتطرفــن ( العــرب والكــورد
) عــى مراحــل مختلفــة نتيجــة متســك
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اإليزيديــة بديانتهــم وانتامئهــم القومــي
الكــوردي .
ومل يتمتــع اإليزيديــون بــأي حقــوق
أو امتيــازات مــن حيــث اســتحقاقهم
للمناصــب ومتثيلهــم العــادل يف الحكومــات
العراقيــة املتعاقبــة منــذ أن ُأسســت أول
حكومــة عراقيــة حديثــة يف (  23آب 1921
) وتتويــج امللــك فيصــل بــن حســن مل ـ ًكا
عــى اململكــة العراقيــة حتــى ســقوط نظــام
صــدام الجمهــوري وحقبــة البعــث يف ( 9
نيســان . )2003
وبعــد ســقوط نظــام البعــث أصبــح كثــر
مــن اإليزيديــن ( وزراء وپرملانيــن يف
املجلســن النــواب العراقــي والكوردســتاين
وأعضــاء مجالــس املحافظــات الســيام يف
محافظتــي نينــوى ودهــوك ومديريــن
عامــن ووكالء للــوزراء ومنحــوا مناصــب
حكوميــة وحزبيــة أخــرى ) مــن قبــل
الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين مــن
حيــث التمثيــل الســيايس وثقــل كل حــزب
يف كل منطقــة كوردســتانية .
وقبــل عــام (  2003م ) كانــت هنــاك
مناصــب لإليزيديــة يف إقليــم كوردســتان
والســيام بعــد انتفاضــة آذار يف عام ( 1991م
) بالحكومــة الكوردســتانية ولكــن بعــد عــام
( 2003م ) أصبحــت لهــم مناصــب أكــر
يف حــن مل متنحهــم الحكومــات العراقيــة
املتعاقبــة أيــة مناصــب يف الدولــة العراقية.
وقــد تعرضــت شــنگال إىل سلســلة مــن
عمليــات التعريــب منــذ عمليــات الغــزو
العــريب باســم اإلســام يف ســنة (  16هــــ
 637م ) وأخــذ التعريــب عــى أشــكالومراحــل مختلفــة يف شــنگال ســنتحدث
عــن أبرزهــا وأشــدها إبــان االحتــال
شــن وايل
العثــاين لكوردســتان  ،فقــد
َّ
بغــداد ( حســن پاشــا ) أكــر حملــة عــى
اإليزيديــة يف شــنگال بســنة (  1715م )
وقــاوم اإليزيديــون أكــر مــن ثــاث ســاعات
متواصلــة ولكــن رسعــان مــا ألحــق الخســارة
عــن الشــيخ ( محمــد ذيــاب
ــم ّ
بهــم ُ ،ث َّ
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) أحــد شــيوخ عشــرة ( الطــي ) العربيــة
املواليــة لألســتانة حاكـ ً
ـا عــى شــنگال لــي
لتصبــح منطقــة تابعــة إىل واليــة بغــداد !
ووك ّلــت مهمــة توطــن العشــائر العربيــة يف
شــنگال إىل ( محمــد الذيــاب ) مــن شــيوخ
ً
علــا أن هــذه
عشــرة ( الطــي ) العربيــة
العشــرة هــي مــن أصــول عربيــة ( ميينــة )
نزحــت مــن ( اليمــن ) إىل ( ن َْجــد ) قبــل
(  )500ســنة وبعــد اســتقرارها فيهــا نزحــت
بعــد ذلــك إىل الع ـراق .
ثــم بعــد ذلــك اتفــق العثامنيــون مــع قبيلــة
ــمر ) العربيــة ضــد وجــود اإليزيديــن
( شَ َّ
يف جبــل شــنگال وقدمــت الســلطات
العثامنيــة الدعــم الكامــل لقبيلــة ( الشــمر
) لــي يفرضــوا ســيطرتهم عــى اإليزيديــة
مــن أجــل حاميــة مصالــح الدولــة العثامنيــة
املحتلــة يف املنطقــة إال أنهــم يســتطيعوا
فــرض ســيطرتهم بالكامــل.
وقبيلــة ( الشــمر ) مــن القبائــل العربيــة
التــي جــاءت مــن ( الحجــاز ) إىل العــراق
مــن خــال دعــم العثامنيــن والعراقيــن
لهــم فيــا بعــد وتوطينهــم يف املناطــق
الكوردســتانية .
وخــال فــرة حكــم وايل العــراق مدحــت
پاشــا (  1872 - 1869م) قــام العثامنيــون يف
حقبــة ( مدحــت پاشــا ) بتوطــن العشــائر
ـمر
العربيــة ّ
الرحالــة يف شــنگال مثــل  ( :الشـ ّ
و العنــزة و الدليــم وكعــب ) .
ويف ســنة ( 1892م ) ك ّلــف الســلطان (
عبدالحميــد الثــاين ) الفريــق ( عمــر وهبــي
پاشــا ) مبهمــة تعريــب منطقــة شــنگال
وإســكان قبيلــة الشــمر فيهــا والســيام يف
األرايض الصالحــة للزراعــة !
واســتمرت عمليــات التعريــب يف شــنگال
حتــى بعــد تشــكيل أول حكومــة عراقيــة يف
ســنة ( 1921م ) إىل ســقوط نظــام البعــث
يف ســنة (  2003م )
وبعــد انتكاســة ثــورة أيلــول املجيــدة
إثــر اتفاقيــة الجزائــر يف (  6آذار ) 1975
جلــب نظــام البعــث قسـ ً
ـا مــن العشــائر (

الجحيــش والحديديــة واملتيــوت ) العربيــة
إىل املناطــق الكوردســتانية اإليزيديــة .
لقــد أصبحــت منطقــة شــنگال مــن
املناطــق املســتقطعة مــن كوردســتان بعــد
ســقوط نظــام البعــث والتــي تعــرف باملــادة
الـــــ (  ) 140يف الدســتور العراقــي لعــام (
2005م ) املصـ ّوت عليــه مــن قبــل الشــعب
العراقــي  ،وقــد حــاول ساســة بغــداد عرقلــة
هــذه املــادة بجميــع الطــرق إال أن قــرار
املحكمــة االتحاديــة كان لــه كلمــة الفصــل
وإنهــاء الخــاف بشــأنها للذيــن يقولــون
بــأن املــادة قــد انتهــت صالحيتهــا إال أنهــا
مــادة دســتورية ســارية املفعــول إىل اآلن !
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الحكومــات العراقيــة
منذ ســنة ( 2005م ) إىل ســنة ( 2014م ) مل
تجهــز قــوات الپيشــمرگة باألســلحة الثقيلــة
ومل تســلم رواتبهــم وتجهزهــم بالتجهي ـزات
العســكرية وذلــك لغــرض إضعــاف قــوات
الپيشــمرگة يف املناطــق الكوردســتانية خــارج
إدارة إقليــم كوردســتان مبــا فيهــا قضــاء (
شــنگال ) وكانــت إي ـران تــؤدي دو ًرا كب ـ ًرا
يف تغذيــة الجامعــات اإلرهابيــة ماد ًيــا
وجلبهــم إىل العــراق منــذ ســقوط نظــام
البعــث حتــى يومنــا هــذا !
ومــن العمليــات اإلرهابيــة املدبــرة
واملخطــط لهــا يف ( شــنگال ) وذلــك يف
(  14آب  ) 2007تعرضــت ناحيــة ( تــل
عزيــر ) ومجمــع ( ســيبا شــيخدري ) إىل
تفجــر إرهــايب مــن خــال ســيارة صهريــج
محملــة بالوقــود وثــاث شــاحنات محملــة
باملــواد املفجــرة وقــد راح ضحيــة هــذا
ـهيدا و ( )1562
العمــل اإلرهــايب (  ) 796شـ ً
جريحــا مــن أجــل زعزعــة الوضــع األمنــي
ً
يف شــنگال وهــروب أهلهــا منهــا إىل دول
أوربيــة وإفــراغ املدينــة مــن ســكانها
وكانــت هــذه العمليــة اإلرهابيــة ممهــدة
لســقوط املدينــة !
ثــم ســقطت مدينــة املوصــل يف ( 10حزيران
 ) 2014ثــم تلتهــا املناطــق الســنية
واملناطــق الكوردســتانية بيــد تنظيــم الدولة

اإلســامية يف العــراق والشــام ( داعــش )
وهــروب الجيــش العراقــي مــن شــنگال يف
( 3آب ) 2014تاركــن األســلحة الخفيفــة
واملتوســطة والثقيلــة األمريكيــة بيــد
تنظيــم داعــش اإلرهــايب ثــم اســتخدمت
تلــك األســلحة ضــد مواطنــي املناطــق
املســتقطعة مــن كوردســتان والســيام ضــد
اإليزيديــن وحدثــت اإلبــادة الجامعيــة يف
ً
مخططــا
(  3آب  ) 2014وكل هــذا كان
لــه ســابقًا وبحجــة تحريــر املناطــق التــي
احتلــت مــن قبــل تنظيــم داعــش شــكلت
ميليشــيات الحشــد الشــعبي والتــي ال
تختلــف كثــ ًرا عــن تنظيــم داعــش كــون
ـدا وكذلــك
ـدا ودعمهــا واحـ ً
منبعهــا واحـ ً
املنطلقــات األيدلوجيــة املختلفــة والجهــة

التــي تركهــا واحــدة !
اليــوم مدينــة شــنگال الكوردســتانية محتلــة
مــن قبــل ميليشــيات الحشــد الشــعبي
املواليــة إليــران مــع وجــود قــوات الــــ
( )YBŞو ( )YJŞاملنضويتــان تحــت
أيدلوجيــة الحــزب العــال الكوردســتاين
الــــ (  ) PKKوقــوات آســايش ( إيزيدخــان
) التابعــة لوحــدات مقاومــة شــنگال الــــ
( .)YBŞ
وكذلــك فــوج ( اللــش ) املنضــوي تحــت
رأيــة ( كتائــب اإلمــام عــي ) املرتبطــة
مبيليشــيات الحشــد الشــعبي  ،رواتبهــم مــن
بغــداد وأوامرهــم مــن قنديــل وطهــران !
اعتمــد حــزب البعــث الصدامــي عــى
كثــر مــن الجحــوش الكــورد ( املســلمني

واإليزيديــن ) لشــق الصــف الكــوردي
مقابــل تقديــم الدعــم املــايل ومنــح بعــض
االمتيــازات لهــم وهنــا ســنتحدث عــن بعض
املرتزقــة مــن الجحــوش ( اإليزيديــة ) وعــى
رأســهم ( بايزيــد إســاعيل چــول بــگ )
وجــه كتا ًبــا إىل رئيــس الجمهوريــة
والــذي ّ
( عبدالســام عــارف ) عــن طريــق وزيــر
الداخليــة يف (  18ترشيــن األول ) 1964
وكان عنــوان الكتــاب هــو ( دعــم الدعــوة
العربيــة يف بنــي أميــة اليزيديــة ) ومحاربــة
القوميــة الكورديــة لإليزيديــة يف قضــايئ
الشــيخان وشــنگال ثــم افتتــح ( املكتــب
األمــوي ) يف بغــداد بشــارع الرشــيد وكانــت
الســلطات العراقيــة تحــ ّرض ُ
الك ّتــاب
ضدهــم وأنهــم فرقــة منحرفــة منشــقة عــن
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اإلســام وقوميتهــم عربيــة !
ـجل جميــع
ويف تعــداد ســنة ( 1977م ) ُسـ ّ
الكــورد اإليزيديــة عر ًبــا يف ســجالت
الحكومــات العراقيــة  ،وقــد أصبــح (
املكتــب األمــوي ) محـ ً
ـا للســخرية مــن قبل
اإليزيديــن والكــورد بصــورة عامــة !
وقــد أصــدرت الحكومــة البعثيــة يف ( 9
أيــار  ) 1975ق ـرا ًرا يقــي برتحيــل ( ) 160
قريــة وإســكانهم يف (  ) 12مجم ًعــا قرس ًيــا
وإطــاق تســميات عربيــة ذات طابــع
عــرويب قومــي !
نحــو  :مجمــع الريمــوك ( بــورك ) ومجمــع
القادســية ( دووهــوال ) مجمــع األندلــس
( گوهبــەل ) مجمــع حطــن ( دووگــرێ )
مجمــع العروبــة ( زۆر ئاڤــا ) !
مراحــل التعريــب يف مناطــق الكــورد
اإليزيديــن بشــنگال :
 تدمري القرى اإليزيدية . توطــن العشــائر العربيــة يف املناطــقاإليزيديــة .
 تغيــر الهويــة القوميــة اإليزيديــة مــنالكورديــة إىل العربيــة .
 التهجــر القــري لإليزيديــة مــن قراهــمإىل مجمعــات وبأســاء عربيــة قوميــة
بطابــع بإســامي !
 تشــجيع العــرب عــى االســتيطان يفاملناطــق اإليزيديــة مــن خــال دعمهــم
مال ًيــا وتوزيــع األرايض عليهــم !
 منــح كل عائلــة عربيــة تقطــن يف املناطــقاإليزيديــة بشــنگال والشــيخان ودهــوك
مبلغًــا مال ًيــا يقــدر بــــ (  ) 25000ألــف
دينــار !
 تغيــر األســاء الكورديــة للقــرى واملناطــقالكورديــة ومنهــا اإليزيديــة إىل أســاء
عربيــة !
عــى الرغــم مــن كل هــذه املحــاوالت
لتعريــب منطقــة جبــل شــنگال إال أن
تلــك املحــاوالت أخفقــت لوجــود الرشفــاء
الوطنيــن فيهــا .
وبعــد زوال نظــام البعــث يف عــام (2003م
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فـــ

كـورديــــــات

فـــي ألمانيا جميع رمـــوز النازية محظـــورة وكل من
يروج لهـــا ســـيعاقب عليها وكـــذا الحال الفاشـــية
اإليطالية وهـــي محظورة أيضًا فـــي كثير من الدول
األوربيـــة ولدينا قانون حظـــر حزب البعـــث المرقم
( ) 32فـــي ســـنة (  ) 2016إال أنه لـــم يفعل بصورة
دقيقـــة فكان كثيـــر من األصـــوات النشـــاز ونهيق
الجحوش ال نســـمعهما !

) ظهــرت مجموعــات مــن اإليزيديــة
يحاولــون املتاجــرة باإليزبديــة مــن أجــل
املكاســب الشــخصية فظهــرت مــن عائلــة (
معاويــة إســاعيل چــول بــگ ) و ( بايزيــد
إســاعيل چــول بــگ ) وهــا أوالد عــم
فــكان لهذيــن العائلتــن دور ســلبي مــن
حيــث أفكارهــم تجــاه اإليزيديــة فعــى
ســبيل املثــال ( بايزيــد ) صاحــب ( املكتــب
األمــوي ) يف بغــداد الــذي دعــا إىل عروبــة
اإليزيديــة !
أمــا ابنتــه ( عروبــة بايزيــد ) فــرى أن
البحــث يف جــذور اإليزيديــة أمــر متعــب
ومــن أراد أن يعــرف حقيقــة اإليزيديــة

فســيتيه !
وابنتــه األخــرى ( عاليــة بايزيــد ) فهــي
عــى منــوال أبيهــا تــرى بــأن اإليزيديــة مــن
أصــول عربيــة !
أمــا ( أميــة معاويــة ) وهــو زوج ( عروبــة
بايزيــد ) فيــرح بأنــه أمــر قومــي إيزيدي
ويــرى اإليزيديــة ليســوا عر ًبــا أو كــور ًدا
فهــم قوميــة وديانــة !
أمــا ( أنــور معاويــة ) فــرى أن اإليزيديــة
عــرب أقحــاح وأصولهــم ترجــع إىل يزيــد
بــن معاويــة !
وأمــا ( أزهــر معاويــة ) فميوالتــه نحــو
الحشــد الشــعبي الــواليئ ويريــد تحويــل

اإليزيديــة إىل املذهــب الشــيعي !
وجميــع هــؤالء ليســوا أمــراء ومل ينصبهــم
أحــد أمــ ًرا ســوى مجموعــة مــن املرتزقــة
مثلهــم فهــؤالء يتالعبــون باإليزيديــة
بحســب مــن يدفــع لهــم أكــر وهــم عبــارة
عــن كتلــة مــن الحقــد والكراهيــة تجــاه
إقليــم كوردســتان .
فهنــاك أطـراف سياســية يســتخدمون هؤالء
بحســب املصالــح اإلقليميــة والحزبيــة وهــم
امتــداد لسلســلة الجحــوش الســابقني وعــى
نهجهــم ســائرون وهنــاك أطــراف أخــرى
تحــاول بشــتى الوســائل إبعــاد اإليزيديــة
عــن كوردســتان وعــن القوميــة الكورديــة

ومســح هويتهــا الكوردايتيــة وتغيــر وجهــة
جبــل شــنگال الكوردســتانية إىل طريــق
الســبايا وواليــة الفقيــه عــن طريــق بعــض
الجحــوش ( اإليزيديــة ) مــن الــــ ()YPŞ
و (  ) YJŞوآســايش إيزيدخــان الذيــن
يتلقــون أوامرهــم مــن حــزب العــال
الكوردســتاين الـــ (  ) PKKجنــاح القيــادي
( جميــل بايــق ) العلــوي املــوايل إليــران
واملقبــول لــدى املخابــرات الســورية .
وكذلــك فــوج ( اللــش ) وهــو ميثــل جنــاح
الـــ (  ) PKKاملرتبــط بكتائــب ( اإلمــام عيل
) ضمــن ميليشــيات الحشــد الشــعبي فضـ ً
ـا
عــن بعــض ميليشــيات أخــرى يف شــنگال
مثــل حــزب اللــه وعصائــب أهــل الحــق !
وقــد رأت بعــض الجهــات املعارضــة لتطبيق
اتفاقيــة شــنگال بــن أربيــل وبغــداد
االســتعانة ببعــض املرتزقــة والجحــوش
ففتحــت البــاب للخرنگعيــة ( أميــة معاويــة
) و ( أزهــر معاويــة ) اللــذان يريــدان
تشــكيل فــوج جديــد مــن اإليزيديــة بدعــم
مبــارش مــن امليليشــيات املواليــة لواليــة
الفقيــه كيــف ال وأن ( أميــة معاويــة )
كان آمــ ًرا إلحــدى تشــكيالت رسايــا ( أيب

فــراس الحمــداين ) يف منطقــة باعــدرة يف
حقبــة البعــث البائــد ويــده ملطخــة بدمــاء
الشــعب الكــوردي !
يف أملانيــا جميــع رمــوز النازيــة محظــورة
وكل مــن يــروج لهــا ســيعاقب عليهــا وكــذا
الحــال الفاشــية اإليطاليــة وهــي محظــورة
أيضً ــا يف كثــر مــن الــدول األوربيــة ولدينــا
قانــون حظــر حــزب البعــث املرقــم ( ) 32
يف ســنة (  ) 2016إال أنــه مل يفعــل بصــورة
دقيقــة فــكان كثــر مــن األصــوات النشــاز
ونهيــق الجحــوش ال نســمعهام !
جبــل شــنگال ســيبقى كوردســتان ًيا ولــن
يتغــر هويتهــا القوميــة عــن طريــق
جحــوش األمــس واليــوم ...
وأختم كالمي بسبقة إيزيدية
وا هات چارشەمبوا نیسانێ
جوابێ بدەن کوردستانێ
بال قایم بکەن ئیامنێ
شەرفەدین میرە ل دیوانێ
« هــا قــد حــل يــوم األربعــاء مــن نيســان
 ،أعطــوا الجــواب لكوردســتان  ،لــي ميتنــوا
اإلميــان  ،رشفديــن أم ـ ٌر يف الديــوان «
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الجينوسايد

عار على أي بلد
بعــد واحــد وأربعيــن عامـ ًـا من االبــادة الجماعيــة للكورد
الفيلييــن فــي العــراق ومائــة عــام مــن الشــوفينية فــي
ممارســة الحكــم ،لــم تتــم بعثــرة ماضينــا فحســب بل ما
زلنــا ال نملــك احصـ ً
ـاء حقيقيـ ًـا صحيحـ ًـا يوضــح العــدد
الحقيقــي للكــورد الفيلييــن فــي العــراق ،وأظــن أنــه
ليــس بالمقــدور الحصــول عليــه.
علي حسين فيلي
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لوحدهــا شــوارع بغــداد واالزقــة واملحالت
الخاليــة مــن املواطنــن الفيليــن ،هــي
مــن تنــادي ان ابنــاء الع ـراق هــؤالء قــد
تــم طردهــم مــن هنــا عــن بكــرة ابيهــم.
الحديــث عــن األقليــات ،ال يفرق ابــداً عن
الحديــث عــن السياســة وهذا ّ
مم يؤســف
لــه ،بعــد ســقوط صــدام وعــى الرغــم من
كتابــة قوانــن جيــدة عــى الــورق إ ّال انهــا
مل تطبــق لحــد االن او اســوأ مــن ذلــك
أنهــا مــن ســوء تطبيقهــا توحــي باننــا مــا
زلنــا يف الع ـراق الســابق ،فهــذا البلــد مــا
زال ال يحــوي عــدد الكــورد الفيليــن الــذي
كانــوا يســكنون هنــا يف القــرن املــايض.
مــن دواعــي األمل واملــرارة أن مــن غــر
املمكــن ان تحتضــن بغــداد مليــون
مواطــن كــوردي مــرة اخــرى.
العــراق الــذي كان عــى مــدى تاريخــه
ملــكا ومســكنا للعــرب والكــورد والكلــدان
والرسيــان واالشــوريني والرتكــان وباقــي
االقليــات ،اليــوم ازداد عــدد املواطنــن
العــرب مــن الســنة والشــيعة فيــه
بشــكل كبــر مقارنــة باالقليــات ،وهــذه
الزيــادة الكبــرة مل تــأت بشــكل طبيعــي
عــن طريــق الــوالدات بقــدر مــا جــاءت
بالتعريــب والتقتيــل والتهجــر وتغييــب
الكــورد وغريهــم مــن األقليــات!.
االنقالبــات العســكرية ،الحــرب ومامرســة
سياســة الطــرد والتغييــب ،وسياســة
التعريــب والجينوســايد (اإلبــادة
الجامعيــة) ،فعلــت فعلهــا الــذي فــاق
فيهــا عــدد االمــوات مــن الكــورد الفيليــن
يف مقــرة (وادي الســام) يف النجــف عــدد
أحيائنــا.
سياســات مــا بعــد صــدام ،لكونهــا يف
الغالــب ال ضامنــة لهــا بحيــث أنــه مــن
بــن مئــات األلــوف مــن الفيليــن الذيــن

تــم تهجريهــم ســابقا ويقطنــون دول
الخــارج منــذ ســنوات طويلــة واليــوم
يعــدون قرابــة مليــوين شــخص ،عــاد منهم
أقــل مــن  5%ألحضــان الوطــن األم.
مازلنــا نالحــظ بــأن عــدد املغيبــن قبــل
أكــر مــن أربعــة عقــود ،أكــر بكثــر مــن
املجرمــن البعثيــن الذيــن نالــوا جزاءهــم
مبــا اقرتفتــه ايديهــم ،ومل ينــل الفيليــون
لحــد االن حقوقهــم ،ومــن املمكــن ،يف
املســتقبل ايضــا نتيجــة االجبــار عــى
إنــكار أصولهــم الكورديــة ،أ ّال يبقــى
انســان يدعــى الكــوردي الفيــي يف
العــراق.
بغــداد دامئــا ،تحــرق ادلــة ادانــة الجنــاة
لكيــا يبقــى الي شــخص امــل بــان
العــراق بلــد لــكل املواطنــن.
كوردســتان ،وبــدال مــن دعــوة واســتقبال
اوالد (الكفــاح) و(بــاب الشــيخ) الــذي
حرمــوا قــرا مــن لغتهــم وهويتهــم
وعنوانهــم االبــوي ولغتهــم االم ،تقــوم
هــي االخــرى بنســيانهم.
أبنــاء الطائفة التــي ننتمي لها ،يشــجعوننا
عــى أحيــاء مراســم واملناســبات الدينيــة،
وينســوننا يف شــتى مجــاالت الحيــاة
وليســت يف إعــادة الحقــوق وحســب
لنبقــى يف دوامــة اإلنتظــار.
كلــا مــى نظــام وحــل محله آخــر ،وكلام
تــوىل ظــامل حكــم العــراق ،كانــت هــذه
البــاد موطنــا للكــورد الفيليــن وســتبقى
كذلــك .ولــن ُيحــى هــذا العــار عــن
جبــن هــذا البلــد مبجــرد الــكالم ،والتــي
كانــت أرضــه محطــا لألنبيــاء و 90%منــه
مــن املســلمني ومــا زال الكــورد الفيليــون
وباقــي األقليــات يؤنفلــون ويبــادون فيــه
ملجــرد االختــاف يف اللغــة أو القوميــة او
ملجــرد االختــاف يف املعتقــد.
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محرقة
الكورد الفيليين

التي سكت
عنها الجميع
صادق االزرقي

يتفــق معظم المؤرخين
والخبــراء على ان كثيرا
مــن وقائع التاريخ ،وربما
معظمهــا صيغت كصفحات
تــؤرخ لتبييض تاريخ الحكام،
وحتــى الطغاة منهم؛ لتزين
صورهم المشــبعة بأعمال
القتل والوحشــية ،اما احوال
الشــعوب ومعاناتها في
ظــل تلك األوضاع فيجري
التغاضــي عنها واهمالها.
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حــدث هــذه يف كثــر مــن االحــداث
حــن يجــري رسد وقائــع الحيــاة اليوميــة،
وقطعــا فــان مــا تعرضــت لــه مئــات االف
العائــات العراقيــة مــن الكــورد الفيليــن
قبــل اكــر مــن اربعــة عقــود يف مثــل هــذه
االيــام ،يدخــل يف هــذا اإلطــار مــن التجنــي
واإلهــال بشــهادة الجميــع؛ ألن املســألة
واســعة وتتعلــق باضطهــاد مجموعــة عرقيــة
كبــرة عاشــت ملئــات بــل آالف الســنوات يف
العــراق الــذي عــرف بتنــوع اقوامــه.
مكمــن املفارقــة التــي تبعــث عــى الحــزن،
ان عمليــات التهجــر القاســية التــي طالــت
الكــورد الفيليــن وبرغم قســوتها ووحشــيتها

قوبلــت يف حينــه ،وحتــى اآلن بصمــت
اعالمــي تــام حتــى مــن قبــل االعــام يف
دول اوربــا وامريــكا ،التــي يفــرض انهــا
تحتفــي باإلنســان وتتبــع معاناتــه ،وذلــك
مــا تعلــن عنــه جهــارا ،وبــرأي املراقبــن
كان يفــرض باإلعــام الــدويل ،وال نقــول
بالــدول والحكومــات ،ان يكــون محايدا وان
يــرز مأســاة الفيليــن عــى حقيقتهــا كأبــرز
عمليــة تطهــر عرقــي « جينوســايد» جــرت
يف تلــك املــدة مــن التاريــخ البــري.
متــر يف هــذه االيــام الذكــرى  41لإلبــادة
الجامعيــة ضــد الكــورد الفيليــن العراقيــن،
اذ جــرت يف مثــل هــذه االيــام اكــر عمليــة

اعتقــال نفــذت بصــورة جامعيــة يف تاريــخ
العــراق واملنطقــة بحــق مئــات آالف
العائــات الكورديــة الفيليــة يف محافظــات
ومناطــق متعــددة يف بغــداد والكــوت
وخانقــن والحــي وبــدرة وجصــان والبــرة
وديــاىل وميســان والكوفــة والنارصيــة،
وذلــك باحتجــاز اعــداد هائلــة مــن النــاس
بذريعــة انهــم مــن أصــول غــر عراقيــة؛
وهــو منطــق عــده املؤرخــون واملراقبــون
غريبــا ،اذ ان العــراق تكــ ّون بطبيعتــه
مــن شــعوب هاجــرت اليــه مــن بيئــات
اخــرى ومنهــم العــرب ،وكذلــك هــو حــال
معظــم ســكان دول العــامل الذيــن اختلطــت

اجناســهم وتالقحــت فيــا بينهــا؛ وهــذا هــو
ديــدن البرشيــة ،ويف الحقيقــة فــان الكــورد
الفيليــن تعرضــوا أيضــا يف مطلــع ســبعينات
القــرن املــايض اىل عمليــات تهجــر قوبلــت
أيضــا بصمــت مطلــق مــن قبــل املجتمــع
الــدويل.
لقــد نفــذت عمليــات تهجــر  1980مبنتهــى
القســوة ،اذ جــرى فيهــا فصــل االبنــاء مــن
الشــباب وحتــى الصبيــة عــن امهاتهــم
وابائهــم وزج بهــم يف ســجون ومعتقــات
النظــام املبــاد املنتــرة يف جميــع محافظات
الع ـراق ،ولقــد قــدرت اعــداد مــن طالتهــم
تلــك الحملــة بأكــر مــن ســتمئة الــف
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"

ق ــدر ع ــدد م ــن فق ــدوا حياته ــم ف ــي تل ــك
األيــام مــن الكــورد الفيلييــن بأكثــر مــن
 20أل ــف ش ــاب ل ــم يع ــرف مصيره ــم حت ــى
اآلن ـ األم ــر ال ــذي عدت ــه المحكم ــة الجنائية
العراقي ــة العلي ــا ف ــي  29تش ــرين الثان ــي
 2010جريم ــة إب ــادة جماعي ــة ...

مــن الكــورد الفيليــن يف العــراق ،بحســب
األرقــام املعلنــة والعــدد اكــر مــن ذلــك
يف واقــع االمــر؛ وكذلــك جــرت عمليــات
تفريــق الزوجــات عــن أزواجهــن قــرا،
وتطليــق الزوجــة الفيليــة أو الــزوج الفيــي،
فضــا عــن منعهــم مــن إكــال الدراســات
العليــا ،وكان مــن ضمــن إجـراءات الحملــة،
ان نظــام الحكــم اصــدر أمـرا بجمــع مئــات
مــن تجــار العـراق يف بغداد يــوم 1980/4/7
بحجــة التباحــث يف اجــراءت اقتصاديــة
تتعلــق بعملهــم ،وكان مئــات مــن التجــار
الكبــار مــن الكــورد الفيليــن يف تلــك القاعــة
التــي ضمــت نحــو الــف تاجــر مــن حامــي
هويــة غرفــة التجــارة.
لقــد جرى إســقاط الجنســية العراقيــة عنهم
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ثــم عــن مئــات الــوف الكــورد الفيليــن،
مبوجــب قــرار صــادر عــن مجلــس قيــادة
الثــورة املنحــل برقــم  666يف ،1980/5/7
وجــرى تجريدهــم مــن جميــع املمتلــكات
وحتــى البيــوت والوثائــق الثبوتيــة ،وجــرت
مصــادرة رشكاتهــم ومصالحهــم التجاريــة.
لقــد جــرى اعتقــال األرس بالكامــل ونقــل
شــباب العائــات ليحتجــزوا يف أماكــن
االعتقــال بعيــدا عــن عائالتهــم ولقــد
اختفــى كثــر مــن هــؤالء املخطوفــن الحقــا؛
ثــم تبــن ان كثــرا منهــم كانــوا يتعرضــون
اىل التجــارب عــى األســلحة ،وجــرت مــن
ثــم تصفيتهــم مــن قبــل مؤسســات النظــام
االمنيــة ومخترباتــه الرسيــة عــر التجــارب
الكيمياويــة والغازيــة الســامة ،وذلــك قبــل

اســتعامل تلــك األســلحة والغــازات الســامة
يف الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ،ويف عمليــات
االنفــال بكوردســتان؛ ولقــد قــدر عــدد مــن
فقــدوا حياتهــم يف تلــك األيــام مــن الكــورد
الفيليــن بأكــر مــن  20ألــف شــاب مل
يعــرف مصريهــم حتــى اآلن ـ األمــر الــذي
عدتــه املحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا
يف  29ترشيــن الثــاين  2010جرميــة إبــادة
جامعيــة ـ ويف عــام  2003قــدرت مفوضيــة
األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان
أن  65%مــن الالجئــن يف إيــران هــم مــن
الكــورد الفيليــن الذيــن جــرى ترحيلهــم
بالقــوة.
لم ينصفوا الضحايا بعد التغيير
املفارقــة األكــر التــي تــرز اآلن وشــاخصة

للجميــع ان أي مــن الحكومــات العراقيــة
املتعاقبــة منــذ اســقاط النظــام املبــاد عــام
 2003مل تفعــل املطلــوب منهــا إلنصــاف
الضحايــا الكــورد الفيليــن وارسهــم؛ فلقــد
رصح كثــر مــن الضحايــا و عائالتهــم ،انــه مل
يــزل يجــري التعامــل مــع الكــورد الفيليــن
يف الدوائــر املعنيــة مبلفاتهــم كأنهــم
«مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة» ،وبشــكل
خــاص يف دوائــر األحــوال املدنيــة والجنســية
وكذلــك يف مؤسســات هيئــة حــل نزاعــات
امللكيــة العقاريــة ،ويقــول كثــر منهــم انــه
يجــري اســتفزازهم مــن «عنــارص حــزب
البعــث» واملرتشــن الفاســدين ويطالــب
كثــرون بإناطــة إدارة هــذه الدوائــر اىل
قضــاة ومحامــن كفوئــن ،ويالحــظ ان
مراجعــات الضحايــا وارسهــم تجــري حتــى
اليــوم إلنصــاف ضحايــا التهجــر القــري
للفيليــن واســتعادة حقوقهــم والوثائــق
الثبوتيــة وتعويضهــم عــن الخســائر التــي
لحقــت بهــم يف املــايض ،مبــا يف ذلــك
إصــدار الجنســية العراقيــة أســوة بســكان
الشــعب العراقــي كافــة ،واشــتىك كثــر

مــن املراجعــن لتلــك الدوائــر مــن ترصفــات
بعــض املوظفــن بالقــول ،انهــم يضعــون
إشــارات خاصــة عــى اوراقهــم ،واطــاق
عبــارات التهديــد والوعيــد بحقهــم؛ كــا
يشــتكون مــن ان الحكومــة العراقيــة مل تقــم
بنــر الوثائــق الرســمية الصــادرة مــن قبــل
حكومــة النظــام الســابق املتعلقــة بتهجــر
الكــورد الفيليــن منــذ عــام  1970وحتــى
ســقوطه يف  ، 2003/4/9ومعاقبــة الذيــن
شــاركوا يف التهجــر كونهــم اســهوا يف عمليــة
اقــر القضــاء العراقــي انهــا عمليــة إبــادة
برشيــة.
محاولة السترجاع األسباب
يخلــص البعــض اىل القــول ان الكــورد
الفيليــن وقعــوا ضحيــة االنقســام القومــي
واملذهبــي الــذي تســبب يف اضطهادهــم
وتهجريهــم وتخوينهــم ،ومصــادرة حقوقهــم
املرشوعــة ،ومنهــا حرمانهــم مــن الجنســية
العراقيــة ،وتهميشــهم مــن قبــل األنظمــة
السياســية املتعاقبــة ،مبــا يف ذلــك منــع
تعيينهــم يف دوائــر الدولــة منــذ 1963
وحتــى بعــد اســقاط النظــام املبــاد عــام

 ،2003فيــا يعــد بعــض املحللــن ،ان عــدم
تواجــد كتلــة فيليــة تتبنــى اســتحقاقاتهم
يف حــوارات الكتــل السياســية أحــد أبــرز
األســباب يف عــدم تبنــي القضيــة الكورديــة
الفيليــة يف إطــار مؤسســايت ،ســواء مــن
األحــزاب اإلســامية يف الحكومــة العراقيــة
أو مــن االحــزاب الكورديــة يف كوردســتان
العـراق ،وأصبحــت هــذه القضيــة هامشــية
بامتيــاز ،بحســب قولهــم؛ ويســتندون عــى
رأيهــم بتشــتت الكــورد الفيليــن يف توزيــع
ناخبيهــم عــى عــدة قوائهــم يف املامرســات
االنتخابيــة التــي جــرت يف العــراق بعــد
عــام  2003وعــدم اتفاقهــم عــى شــخصية
واحــدة ،ومــن ثــم ســعى الــكل لكســبهم
ســواء أكان عــى أســاس املذهــب أم
القوميــة خدمــ ًة ملصالــح تلــك القوائــم،
ويف الوقــت عينــه يتهمــون هــذه األح ـزاب
مبامرســة التخنــدق القومــي أو املذهبــي
عــى غـرار سياســات االضطهــاد التــي كانــت
متارســها األنظمــة الســابقة ضــد األقليــات
واملكونــات الصغــرة ،ومنهــم الفيليــون.
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الفيليون..
الثمرة ال تبتعد عن الشجرة
تتعــرض االمــة الفيلية لعمليــة المخاض الكبرى وتواجهها
العديــد مــن التحديــات القادمــة الجســام المختلفــة تجــاه
الوفــاء بالحــق فــي انتخابــات حــرة ونزيهــة والمرشــحين
الذيــن يختارونهــم لتمثيلهــم أو يحــددون بواســطتها
رأيهــم فيهــم والتــي تعتــرض طريقهــم بشــكل طبيعــي
وتلقائــي بحكــم طبيعــة المخــاض والتحــول.
عبد الخالق الفالح

يــأيت يف مقدمــة ذلــك تحــدي التفــكك
الســيايس فتجعلهــا ســهل ال تتقاطــع
مــع أهدافهــا وتطلعاتهــا وطموحاتهــا
السياســية ،وليــس هنــاك مــن شــك
أن الرضــوخ لظلــم املســميات العابــرة
وتحــت أي يافطــة اذا مل تكــن مثمــرة
متســخ الشــخصية وتفســدها ومتزقهــا،
واالنتخابــات باتــت قادمــة وقــاب قوســن
أو ادىن فــا تســتطيع أن تعتمــد عليهــا
بعدهــا يف أي شــأن و يتطلــب همــة
عاليــة والتــي تعكــس يف نهايــة األمــر
ارادتهــا  -وأن يــديل الجميــع بأصواتهــم
بطريقــة واعيــة ورس ّيــة دومنــا خــوف مــن
بيــان حقــه ؛ وأن ّ
يتمكــن املســؤولون مــن
إدارة العمليــة بنجــاح ،وأن يقــوم املجتمــع
املــدين واإلعــام ،بواجبــه يف توعيــة
املكــون بهــدف حاميــة مختلــف جوانــب
االنتخابــات وانتخــاب الشــخصية املناســبة
التــي تتحــدث باســمه وتدافــع عنــه ،ال
ســيام يف املطالبــة بالحقــوق ،وذلــك ألن
االنكســار الــذي يشــعر بــه املقهــوراذا
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ظــل يحــوم حولــه ،يقتــل بداخلــه الرغبــة
يف الحركــة التــي يتطلبهــا التدافــع يف
مجتمــع السياســة العراقــي اليــوم ،والــذي
يعــد الســبب الرئيــي يف حركــة التاريــخ،
واإلنســان الســوي ال يســتطيع أن يتعايــش
مــع الظلــم ،بــل إنــه ينظــر اليــه كوبــاء
حــل بــه وبقومــه ،وواجــب عليــه ان
يطــرق كل الســبل يك يعالجــه قومــه مــن
أثــاره املدمــرة ،حتــى لــو أن هــذا الظلــم
مل يلحــق شــخصه أو أحــدا مــن أهلــه،
فالحــر مشــكلته مــع الظلــم والظلمــة أكــر
مــن أن تكــون مشــكلة شــخصية ومــن
ينتظــر أن ميــس الظلــم شــخصه لــي يثــور
أو يغضــب ،هــو أبعــد مــا يكــون عــن
الحريــة.
إننــا كأمــة فيليــة كورديــة اصيلــة اليــوم
يف أمــس الحاجــة لفهــم هويتنــا ،وفقــدان
املعرفــة بهــا قــد تــؤ ّدي إىل تــآكل نســبي
ملعاملهــا إذا اســتمرت األســباب التــي تنخــر
يف جدارهــا ،مــا يتط ّلــب معــه تحــ ّركات
جد ّيــة عــى أعــى املســتويات،فردية

وجامعيــة ببصــرة واتخــاذ املزيــد مــن
الخطــوات التــي نحافــظ عــى هــذه
الهويــة يف مواجهــة اي تأثــرات تحــاول
مســخها وترســيخها يف الوجــدان ،ألنهــا
أســاس التأصيــل ويزيــل التأويــل واملنهــج
الســليم عــي الطريــق املســتقيم حتــى إذا
كنــا نحمــل ايديولوجيــات مختلفــة ولكــن
الهويــة دامئــا هــي مســتقبل يف تشــكلها و
مصادرهــا عميقــة يف أنفســنا منــذ النشــأة
ومــن الــروري تطويــر معناهــا بحيــث
تصبــح باقيــة يف الحيــاة باســتمرار ،صلبــة
األســس ويجــب املحافظــة عليهــا يف
النفــس ،التــي نحــن بحاجــة ماســة لهــا
لربطهــا بشــكل حقيقــي لفقــه االنتــاء
للشــعب الكــوردي واملواطنــة ،وألننــا
بحاجــة ماســة لتأصيــل محبــة هــذه
االمــة ،وغرســها يف نفــوس الشــباب ،بعــد
مــا اجتاحتهــم ريــاح التغــر وعواصفهــا
القرسيــة التــي اثــرت يف روحيــة االبــاء.
والرتكيــز عــى تركيبــة التكامــل لهــا وكيفيــة
بنائهــا ،وفــق مفاهيــم مضمــون النتائــج

وواجبــات لصيانــة حقــوق االبنــاء ،وكيفيــة
الرقــي بهــا ،وفــق منظومــة مــن أســاس
العقيــدة ايل العلويــة بقيمهــا ونظمهــا
ومبادئهــا التــي وضعتهــا االنســانية ،واللــه
خالــق البــر متســاوون والعلــم مبــن
خلــق ،الــذي يفيــض بالقيــم النبيلــة،
تحــت رايــة ديــن الرحمــة والســاحة،
ديــن األخــوة والتعاطــف ،ديــن التعايــش
والتفاهــم مــع اآلخريــن ،للرقــي باملجتمــع،
والنهــوض بــه مــن غيبوبــة التــرذم،
وتشــويه صورتــه ،وســلب حضارتــه،
وزعزعــة ثقتــه ،وطمــس ثقافتــه ،وجــره
اىل االنقســامات ،املســتهدفة للنيــل منــه.
االمــة الفيليــة تــدرك اليــوم متــام اإلدراك
أنهــا مت ـ ّر مبرحلــة عصيبــة شــديدة عليهــا
وعــى أبنائهــا؛ حيــث أصيبــت بالتبعيــة
والضعــف والهــوان واملذلة نتيجــة املعاملة
القاســية التــي عانــت منــه طــوال ســنوات
الــدول العراقيــة وازاداد الظيــم عليهــا
رشاســة يف زمــن نظــام البعــث مــن تهديــد
وتشــتيت وقتــل ونهــب وســلب الحقــوق
مــا جعلهــا مــن الضعــف فكانــت ُع ْرضَ ـ ًة
ـد مــن وحــدة
للمعانــاة والشــتات؛ فــا بـ ّ
الصـ ّ
ـف بــن أبنــاء املجتمــع الفيــي الواحــد
الــذي تكالــب عليهــا أعداؤهــا وعملــوا عىل
تفريــق شــمله ،ومتزيــق بنيتــه ،وعليــه ان

ال يبقــى يف هــذه الدوامــة امنــا يصحــوا
يف لحظــة مــا ويتحــول اىل شــعلة مــن
النشــاط ،ويحمــل يف ضمــره وبــن اضلعــه
وأي ُأ ّمــة،
أي مجتمــع ّ
بارقــة األمــل يف بنــا ِء ّ
حتــى اذا انتهكــت حرماتهــا يف زمــن مــا،
ُ
وض ِّيــق عليهــا يف حياتهــا يجــب ان تصحــوا
للعطــا ًء وتلملــم جراحهــا وال تبقــى خامـ ًا،
وتحافــظ عــى مقوماتهــا الثقافيــة ،فكــ ًرا
وأخال ًقــا و هــو الركــن الرئيــس يف أي امــل
والرقــي،
التقــدم،
لبنــاء الحيــاة و أســاس
ّ
ّ
للتحــرو ال ّ
شــك أن للقيــم
وهــو ركــن
ّ
ُ
أهميــة يف بنــاء املجتمعــات واألمــم ،وأي
أ ّمــة تتنــازل عــن قيمهــا وأخالقياتهــا ال
تســتم ّر وال تــدوم ،وإذا دامــت فــرة ال
ُيكتــب لهــا الخلــود ،فاملجتمــع امللتــزم
الرقــي
بالقيــم مجتمــع يجمــع بــن
ّ
واألمــان ،واالحــرام والتقديــر.
ان النقــد بشــكل عــام ال يعتــر امـرا ســيئا
عــى االطــاق وخاصــة اذا كان ايجابيــاً
وهــو األســلوب الســليم الــذي يســتخدمه
النقَّــاد الذيــن يســعون اىل االصــاح
بهــدف تحســن العمــل وتــايف األخطــاء،
بــرط ألَّ يكــون هــذا االنتقــاد لتســليط
األضــواء عــى الجوانــب الســلبية فقــط؛
شــخص أن ينتقــد إذا مل
ألي
وال ميكــن ِّ
ٍ
يكــن عــى درايــ ٍة كاملــ ٍة باملوضوعيــة،

فمــن الــروري أن يكــون النقــد واملعرفــة
ًّ
مهــا و
متالزمــان و يلعــب الضمــر دورا
مــن الــرورة العمــل عــى تطهــره من كل
الشــكوك التــي قــد تســبب تلوثــه بســبب
ظــروف معينــة وعوامــل مختلفــة وبهــذه
الطريقــة ســنتمكن مــن زيــادة النقــاط
الناجحــة عــى حســاب النقــاط الســلبية
وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة للتطويــر
وهــذا الــذي نبغــي اليــه يف هــذا املقــال
وعنــد االنتقــاد يجــب أن نتفــادى االســاءة
والكرامــات دامئــا ُمصانــة .وهــذا أمــر مهــم
ألنــه ســيذكرنا بــأن الســبب الــذي يدفعنــا
بوقــف األمــر الســلبي مــن الحــدوث مــرة
اخــرى هــو لصالــح واملســاهمة يف العمــل،
و ِلـ َ
ـذا كانــت الرســالة التــي حملهــا النبــي
الكريــم للبرشيــة واضحــة يف إعــاء وإعالن
القيــم الفاضلــة يف كل معاملــة وســلوك و
الحريــة هــي تحــرر الفكــر مــن كل قيــد
الرقــي املــادي واملعنــوي،
مينعــه مــن
ّ
بــرط عــدم الســقوط يف وحــل الالمبــاالة
أو االنفــات مــن الشــعور باملســؤولية.
ومــن مقالــع املحبــة ومــن حنايــا الصــدور
يتــم البنــاء … صحيــح هنــاك معوقــات
ولكــن ..الشــمس تناغــي الجميــع وعــامل
املحبــة والنــور تق ِّبــل الجبــاه ...والثمــرة ال
تبتعــد عــن الشــجرة
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الكورد الفيلية
الشجاعة والوالء
يونس حمد
يف الشــهر الرابــع من ذلك العــام ،أي ،1980
تــم تهجــر اآلالف مــن الكــورد الفيليــن مــن
معقلهــم األصــي بغــداد وبعــض املناطــق
االخــرى ،بهــدف ترحيلهــم إىل إيـران بحجــة
التبعيــة ،كانــت تلــك بدايــة مأســاة الشــعب
الكــوردي يف مثانينيــات القــرن املــايض،
وتشــر التقدي ـرات إىل نــزوح نحــو عرشيــن
ألــف شــخص بســبب اإلجـراءات التعســفية
مــن قبــل النظــام الســابق يف الع ـراق.
كانــت هــذه بدايــة لحملــة بيــع النظــام
ملنازلهــم ومنشــآتها ومصــادرة ممتلكاتهــم
وممتلكاتهــم الخاصــة والعامــة .ال يصــف
أبنــاء الكــورد الفيليــن أنفســهم بأنهــم
كرمــاء فحســب ،بــل إن الكثــر منهــم
يضيفــون إليهــا الفروســية والشــجاعة
والــوالء والدعــم قوميتهــم الكورديــة ،حيــث
ً
مهــا وحيو ًيــا يف الثــورات
لعبــوا دو ًرا
الكورديــة الحديثــة واملعــارصة ،وخاصــة يف
ثــورة ايلــول التحرريــة لقــد شــغلوا مناصــب
مهمــة يف الثــورة والحــزب الدميقراطــي
الكوردســتاين ،والكــورد يف بغــداد ،والكــورد
الفيليــة بشــكل عــام موالــن لخدمــة
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حركتــه التحرريــة تشــهد تاريــخ يــوم إعــان
اإلتفــاق الحــادي عــر مــن آذار عــام 1970
التاريخــي بــن الحركــة الكرديــة وحكومــة
بغــداد ،حيــث مــأت شــوارع بغــداد
بالعــرات اآلالف معظمهــم مــن الكــورد
الفيليــن لتائيدهــم لثــورة واالتفــاق وزعيــم
التاريخــي مصطفــى بــارزاين ،كانــت تلــك
املظاهــرة مبثابــة مفاجــأة لحكومــة بغــداد.
وبعــد وفــاة الزعيــم مصطفــى بــارزاين
يف عــام 1979خيــم الحــزن عــى الكــورد
الفيليــن يف بغــداد ومناطــق خانقــن
وبــدرة وجصــان .كان هــذا الــوالء لقائدهــم
الوطنــي ألن حــب الكــورد الفيليــن
للبــارزاين ال حــدود لــه ،وهــذا الحــزن عــى
وفــاة بــارزاين مــن قبــل اهــايل بــاب الشــيخ
والشــورجة والجميلــة وعكــد االكــراد كان
واضحــا يف عيــون البغداديــن يف تلــك الزمــن
الصعــب.
كان للتجــار الكــورد دور مهــم يف مســاعدة
النــاس دون متييــز أو يشء مــن هــذا القبيل.
كان النظــام يف بغــداد دا ًمئــا يبحــث عنهــم
ويراقــب أي تحــركات لهــم ،وكان يعذبهــم

بوحشــية وتحــت ذرائــع بأعــذار كاذبــة
مــن أجــل التخلــص منهــم وترحيلهــم إىل
إي ـران يف ظــروف غامضــة وصعبــة ،حيــث
كانــت العائــات يف ظــروف ال تحســد عليهــا
عــى الحــدود ومــردة ،نعــم كان النظــام
البعثــي قاســياً معهــم وان حقــده الدفــن
عــى الكــورد الفيليــة وعــى الكــورد عمو ًمــا
كان ناتجــا عنرصيــا مــن قبــل البعــث
الصدامــي ،بــدأ نظــام العفلقــي يف بغــداد
بعــد حمــات األنفــال عمو ًمــا ،واســتخدام
جميــع األســاليب والوســائل إلبــادة الشــعب
الكــوردي ،مبــا يف ذلــك اســتخدام االســلحة
الكيامويــة وشــن الهجــات بالغــاز ضــد
املدنيــن العــزل يف حلبجــة ومناطــق أخــرى
يف كوردســتان األمــر املــؤمل واملؤســف حتــى
اآلن هــو أننــا نــرى انتهــا ًكا بحــق الكــورد
الفيليــن يف النظــام الجديــد ،حيــث قلــة
االهتــام بأوضــاع واســتعادة حقوقهــم
املغتصبــة يف املــايض .ســيبقى الكــورد
الفيليــون رشيحــة مهمــة مــن مكونــات
املجتمــع الكــوردي ،ووالءهــم لقوميتهــم
خــر دليــل عىل حبهــم للكــورد وكوردســتان.
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الذكرى  41لإلبادة الجماعية
					

ضد الكورد الفيليين وعملية األنفال األولى في العراق

كمال عزيز قيتولي
عمليــة األنفــال األوىل يف العــراق :قضيــة تهجــر
ورهائــن ملواطنــن عراقيــن (معظمهــم مــن األك ـراد
الفيليــن) مــن قبــل نظــام صــدام و زمــرة نظامــه ،
 1980إىل 1990
خالصة
يف  4أبريــل  ، 1980بــادرت الحكومــة العراقيــة
برتحيــل جامعــي للمواطنــن العراقيــن إىل إيــران.
يقــدر الصليــب األحمــر أن مائــة ألــف شــخص قــد
تــم ترحيلهــم يف األشــهر الســتة األوىل وإجــايل مــا
يقــرب مــن مليــون شــخص تــم ترحيلهــم خــال
العقــد  .1990-1980يف الوقــت نفســه  ،تــم احتجــاز
عــرات اآلالف مــن أقــارب هــؤالء املبعديــن
كرهائــن .تــم ترحيــل العديــد منهــم فيــا بعــد
ومــات آخــرون  ،إمــا يف الســجن أو يف الجبهــة يف
الحــرب اإليرانيــة العراقيــة .تــم اســتخدام العديــد
منهــم يف تجــارب الحــرب الكيامويــة والبيولوجيــة
العراقيــة.
ال يـزال هنــاك مــا يقدر بنحــو  4000رهينــة ال توجد
معلومــات عنهــم أو مكانهــم حتــى الوقــت الحــارض
وتعتــر هــذه أول عمليــة األنفــال التــي يقــوم بهــا
نظــام صــدام ضــد األكــراد الفيليــن و مواطنــن
عراقيــن اخريــن .وال يــزال أقاربهــم يطالبــون
الحكومــة العراقيــة بالكشــف عــن مصريهــم .وهــذا
يشــمل أخــي جــال و  11مــن أبنــاء عمومتــي
ومئــات مــن أقــاريب .يف وقــت الرتحيــل  ،متــت
مصــادرة جميــع املمتلــكات والــركات والوثائــق ،
مبــا يف ذلــك وثائــق الجنســية العراقيــة وجــوازات
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الســفر وشــهادات التأهيــل والحســابات املرصفيــة.
تطالــب األهــايل بإعــادة ممتلكاتهــم وجنســيتهم
العراقيــة وتعويضهــم عــن خســائرهم ومعاناتهــم
بســبب الرتحيــل .كــا يطالبــون باعتــذار رســمي.
صــدر هــذا القـرار الــري للغايــة الخــاص بالرتحيــل
وأخــذ الرهائــن مــن قبــل أعــى ســلطة يف العــراق
وبأمــر مبــارش مــن الرئيــس صــدام حســن يف مرســوم
رسي للغايــة رقــم  666صــدر يف عــام 1980/4/7
ووقعــه صــدام نفســه .واعتــروا فئــات معينــة مــن
املجتمــع العراقــي (الفيــي األك ـراد والفــرس وبعــض
العــرب) مــن أصــل إيــراين  ،عــى الرغــم مــن أن
هــؤالء وأســافهم ولــدوا عــى الــراب العراقــي .ميتــد
أصــل العديــد مــن هــذه العائــات إىل مــا قبــل ظهور
الحضــارة اإلســامية يف املنطقــة .ثــم تبــن أن الغــرض
األســايس مــن هــذه السياســة هــو أن يســتعد النظــام
الصدامــي لغــزو إي ـران يف ســبتمرب  1980والســيطرة
عــى مــوارده النفطيــة وبالنيابــة عــن القــوى الكربى,
يف  8ســنوات مــن الحــرب املدمــرة لــكل االطـراف و
وضــع العـراق و خرياتهــا و مواطنيهــا تحــت الوصايــة
الدوليــة.
مالحظــة :لتفاصيــل هــذه القضيــة والوثائــق و
النشــاطات التــي عملــت لهــا موجــودة يف العنــوان
االلكــروين ادنــاه:
Web site: https://web.facebook.com/
Jamal-Ketuly-and-disappearedIraqi-hostages-case-during-SaddamEra-102185321543250
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هذه االيام اذ تستذكر بكل
ألم الذكرى الواحدة واألربعين
لمأساة تدمي القلوب الولئك
الشباب الذين من دون ذنب
قد اقترفوه قامت العصابات
البعثية بقتلهم بعد عزلهم
وابعادهم عن عوائلهم
دون وجود اي اثر لهم ولم
يزل اهلهم يعانون من
استالب أموالهم وممتلكاتهم
وحقوقهم القانونية.

يوم الشهيد الفيلي ..تجدد الوالء
ان يــوم الشــهيد هــو يــوم يســتذكر فيــه
مــن هــم عبــدوا طريــق الحريــة بدمائهــم
الزاكيــة ويســتلهم مآثــر األوفيــاء منهــم و
ليــس شــعاراً فقــط ألبنــاء االمــة الفيليــة
ومــن تــرىب عــى تـراب الوطــن ،بــل للذيــن
تربــوا عــى مفهــوم التضحيــة بوحدتهــم مــع
املكونــات االخــرى منــذ قديــم األزل ،وإن
قيــم التضحيــة والشــهادة مــا هــي إال إرث
حافــل بالشــجاعة واإلقــدام والــذي زرعــه
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اآلبــاء يف قلــوب األبنــاء وعلينــا أن نكافــح
ونحــرص عــى دفــع هــذه املســرة والدفــاع
عنهــا بنفــس الــروح والشــجاعة التــي تحــى
بهــا شــهدائنا االبـرار و أن تظــل تضحياتهــم
أوســمة عــز وكرامــة وأن تظــل أرواحهــم
مشــاعل تــيء الطريــق لألجيــال ،وســرتهم
منــاذج فخــر يف حــب الوطــن والــذود عنــه و
يتجــدد الــوالء دامئ ـاً يف كل كلمــة تقــال يف
هــذه املناســبة.

إن قضيــة الشــهيد و الشــهادة قضيــة قــد
اهتمــت بــه االمــة الفيليــة بشــكل احرتمــت
مكانــة التضحيــة والفــداء ومــا حل بشــبابهم
مــن نكبــة وبيــان مظلوميتهــم وأنهــا ال
تنــى أبــداً أبنائهــا الذيــن قدمــوا دمائهــم
يف كلمــة حــق بوجــه الظــامل املتمثــل بنظــام
البعــث املجــرم  ،و ذكــر أمجادهــم الســبيل
اليقــاظ االمــة مــن الغفلــة التــي تقــع بهــا
بنــاء عــى اعتقــاد البعــض مــن ان الذيــن

عبد الخالق الفالح

يقتلــون يف ســبيل اللــه يصيبهــم الفنــاء
واالنعــدام كــا يفيــد لفــظ املــوت املقابــل
للحيــاة و هــذا الغفلــة ال تنســجم مــع
قولــه تعــاىل بــان الشــهداء احيــاء يرزقــون،
ـن ُق ِت ُلــوا
ـن ا َّل ِذيـ َ
وعظيــم آياتــه ﴿ َو َل ت َْح َسـ َ َّ
ـم
يل ال َّلـ ِه أَ ْم َوا ًتــا َبــلْ أَ ْح َيــا ٌء ِع ْنـ َ
ِف َسـ ِـب ِ
ـد َر ِّب ِهـ ْ
ــن
ــم ال َّل ُ
ُي ْر َز ُقــونَ * َف ِر ِحــ َ
ــه ِم ْ
ن ِبَــا َآت ُ
َاه ُ
َفضْ ِلــ ِه َو َي ْســ َت ْب ِ ُ
ــم َيل َْح ُقــوا
شونَ ِبا َّل ِذ َ
يــن َل ْ
ـم
ـم ِمـ ْ
ـم َو َل ُهـ ْ
ـم أَلَّ خَ ـ ْو ٌف َع َل ْي ِهـ ْ
ـن خَ ْل ِف ِهـ ْ
ِب ِهـ ْ

َي ْح َزنُــونَ * َي ْســ َت ْب ِ ُ
ــن ال َّلــ ِه
شونَ ِب ِن ْع َمــ ٍة ِم َ
ن﴾
ـع أَ ْجـ َر ال ُْم ْؤ ِم ِنـ َ
ـل َوأَنَّ ال َّلـ َه َل ُي ِضيـ ُ
َو َفضْ ـ ٍ
ونيــل رجالهــم درجــة االستشــهاد يف هــذا
الطريــق فخــر و إثبــات هــذا األمــر مــن
خــال املراســيم االحتفاليــة واالســتذكارات
الســنوية التــي تقــام تثبــت بان األمــة الحية
تقــدس الشــهيد والشــهادة وتعتربهــا قيمــة
انســانية وثقافــة ربانيــة تفهــم ان املــوت
قتــا يف ســبيل اللــه هــو الحيــاة وان الحيــاة

مــن دون ثقافــة الشــهادة هــي املــوت
وهــو أبســط أنــواع عــدم النكــران ورد
املعــروف والشــكر لتضحياتهــم العظيمــة
وجودهــم بالنفــس  ،وهــو أقــى غايــة
الجــود والكــرم والعطــاء االنســاين النبيــل
 ،وهــو كذلــك نــوع مــن البعــث واالحيــاء
للمبــادئ واالهــداف الســامية التــي ضحــوا
مــن اجلهــا ، .أن طريــق االستشــهاد هــو
الطريــق الوحيــد الــذي يوصــل األمــة إىل
النــر .و قــد انعكــس هــذا يف يف املقــاالت
والكتابــات التــي تكتــب واالشــعار التــي
ترتجــل وتق ـراء لكونهــا لهــا تأثــر فاعــل يف
إيصــال نــداء الشــهيد إىل شــعبهم و الرفــع
مــن وعيهــم وادراكهــم وتحريــك مشــاعرهم
للنهــوض مــن الكبــوة التــي حلــت بهــم
والتفاتــه كرميــة ومقــدره ألف ـراد عوائلهــم،،
وملكانــة الشــهيد يف املجتمــع مكانــة خاصــة
باعتبــار كل انســان يقــدم خدمــة ملجتمعــه
وامتــه  ،فــان قيمــة ومكانــة ذلــك االنســان
تتناســب مــع مــا قدمــه و لــه قيمــة واثــر يف
النفــوس  ،لكــن لــو قارنــا تلــك الخدمــة ومــا
يقدمــه الشــهيد يف احيــاء ملجتمعــه بدمــه
وبحياتــه مــع مــا يقدمــه اآلخــرون يف مجــال
الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والدينيــة
يكشــف عــن عظــم مــا قدمــوا لتلــك
الشــعوب ألنهــم جــادوا بأنفســهم  ،فــكان
لهــم األثــر الواضــح مــن خــال الجانــب
املــادي واملعنــوي  ،فبدمائهــم تحقــق
الحريــة واالســتقالل و تنــال الحقــوق،
وينجــي الظلــم والقهــر والفســاد ويتحقــق
العــدل واالنصــاف  ،وترتســخ املثــل والقيــم
الســاوية التــي متثــل القيــم املطلقــة،و
نســتلهم بــاإلرادة وثقــة األمــة بالنفــس عــر
تاريخنــا الحافــل بــدروس الشــهادة واملالحم
البطوليــة واالنتصــارات التــي ســطرها أبنــاء
شــعبنا وهــم أكــر صالبــة وأشــد تصميــا
وأقــوى عزميــة عــى التمســك بالحقــوق
القوميــة والتشــبث بــأرض اإلبــاء واألجــداد
ومببادئنــا لندافــع عنهــا مهــا كانــت
الظــروف والضغــوط والتحديــات.
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الفيليون وصبر أيوب
ٔ
الهيية التنسيقية العليا للكورد الفيليين

32

العدد 208
الســنة السابعـة عشر

رغــم مــرور  18عامــاً عــى تغيــر النظــام
يف العـراق وانطــاق العمليــة السياســية مــن
اجــل ايجــاد تغيــر جــذري يف بنيــة وقوانــن
الدولــة العراقيــة وإرســاء دعا ٔيــم نظــام
ينصــف املظلومــن واملضطهديــن ،إال أن
قضيــة الكــورد الفيليــن وانصافهــم بشــكل
عــادل مــا ت ـزال ت ـراوح مكانهــا.
نحــن الكــورد الفيليــن الذيــن ســاهمنا
ببنــاء الدولــة العراقيــة قبــل قــرن ودعمنــا
كل خطــوة وطنيــة لبنــاء دولــة عرصيــة
متحــرة تعرضنــا لشــتى أنــواع االضطهــاد
عــى يــد النظــم التــي توالــت عــى حكــم
العــراق.
وبعــد ســقوط الصنــم مل نبخــل ب ـ ٔاي جهــد
مــن أجــل دعــم النظــام الجديــد وترســيخ
الدميقراطيــة والعدالــة االجتامعيــة ،إال
أننــا واجهنــا حالــة جديــدة مــن التهميــش،
واالٕقصــاء التــي مورســت بحقنــا مــن قبــل
أشــقا ٔينا يف القوميــة واملذهــب.
ورغــم كل ذلــك مل نلج ـ ٔا قــط بــل مل نفكــر
باتخــاذ الســبل الغــر قانونيــة والعنــف
كوســيلة النت ـزاع حقوقنــا حرصــا منــا عــى
الســلم ا ٔالهــي وســامة الوطــن واحــرام
القانــون.
لذلــك لج ٔينــا للقضــاء الســرجاع حقوقنــا
املســلوبة واملغموطــة وصربنــا صــر أيــوب
للخــاص مــن الحالــة املزريــة التــي نعانيهــا.
ويف هــذه ا ٔاليــام التــي نســتذكر جرميــة
التهجــر القــري وتغييــب أكــر مــن 20

الــف نفــس بري ٔيــة ماتـزال أعيننــا ترنــوا نحو
الدولــة والقانــون النصافنا وضامن مســتقبل
أطفالنــا ،إال أننــا نشــعر بحالــة مــن الي ـ ٔاس
وا ٕالحبــاط مــن قــادم ا ٔاليــام بســبب عــدم
جديــة الحكومــة مــن تنفيــذ قـرار املحكمــة
الجنا ٔييــة العليــا الــذي عــد جرميــة التهجــر
والتغييــب عمليــة إبــادة جامعيــة التــي
ترتتــب عليهــا حقوقنــا القانونيــة ،وماي ـزال
القـرار القضا ٔيــي راكــدا عــى رفــوف الدولــة
العراقيــة بانتظــار إحقــاق الحــق وتعويضنــا
ماديــا ومعنويــا.
لذلــك يف الوقــت الــذي مــا زلنــا نعــاين
مــن آالم الجــروح نطالــب مــرة أخــرى
الحكومــة العراقيــة القيــام بواجبهــا الوطنــي
وا ٔالخالقــي لتنفيــذ ق ـرار املحكمــة الجنا ٔييــة
الخاصــة برشيحــة الكــورد الفيليــن وعــى
العكــس مــن ذلــك ســنلج ٔا للســبل القانونيــة
وتقديــم شــكوى للمحكمــة االتحاديــة
ورمبــا املحاكــم الدوليــة الســرجاع حقوقنــا
كمواطنــن عراقيــن قدمنــا للوطــن الدمــاء
والتضحيــات واليــوم جــاء دور الحكومــة
والدولــة العراقيــة للقيــام بواجبهــا الٕعــادة
الحقــوق إلينــا.
املجــد والخلــود لشــهداء العـراق وبا ٔالخــص
شــهدا ٔينا املغيبــن الذيــن مات ـزال عوا ٔيلهــم
تنتظــر رفاتهــم.
تحيــة للعوا ٔيــل الكورديــة الفيليــة الذيــن
مايزالــون يف املهجــر بســبب عــدم انصافهــم
مــن قبــل النظــام الجديــد
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فرزانه

تقلب الموازين
وتؤنث الشعر
الكوردي الجنوبي
تنقسم اللهجة الكوردية الفيلية
الى فرعين كبيرين ،اولهما اللهجات
المحلية في المناطق التي تضم مناطق
جنوب ايالم وخانقين وكرماشاه ويسمى
هذا الفرع بـ(ئەڕا زوان) أو (ئەڕا ئەڕا)،
والفرع الثاني هو لهجة (ڤەرچە
ڤەرچە) أو (وەرچە زوان) ،وهي لهجة
التخاطب في مناطق جنوب ايالم وشرق
وجنوب العراق في الكوت وعلي الغربي
والسعدية.
فـــيلي
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و(پهلــە) هــي مركــز ظهــور هــذه اللهجــة
ولذلــك يطلــق عــى الناطقــن بهــا (كــورد
پهلــە) ايض ـاً.
وكان (هــواس كــورد) يف القــرن املــايض
واملــا ابراهيــم الفيــي (ســپى نامــه) مــن
عشــرة (زروش اودانــان) ومــن ســكان ايــام
ومهــران وبغــداد والكــوت ،كاظــم زروش
مــن الشــعراء الكبــار الذيــن كتبــوا بهــذه
اللهجــة.
يف العقديــن املاضيــن بــرز عــدد مــن

الشــعراء الكبــار وعــدد مــن املجالــس
يف اودانــان وديهلــوران ،وقامــوا بتطويــر
أدبيــات هــذه اللهجــة.
ويف الســنوات االخــرة بــرزت عــدد مــن
الشــاعرات يف هــذه املنطقــة واســهمن يف
الشــعر النســوي يف هــذه املنطقــة وهــن
منهمــكات يف فتــح آفــاق جديــدة أمــام
الشــعر الكــوردي البهليــي.
فرزانــه ســحرايي واحــدة مــن الشــاعرات
اللــوايت كان لهــن اليــد الطــوىل يف نــر

الشــعر النســايئ الكــوردي وواضفــت عليــه
نعومــة ورقــة خيالهــا بهــذه اللهجــة.
«فيــي» ارتــأت اللقــاء بالشــاعرة ســحرايي
وحاورتهــا بشــأن هــذه اللهجــة وتجربتهــا يف
كتابــة الشــعر.
 بداية من هي فرزانه سحرايي؟ :انــا فرزانــه ســحرايي ولــدت يف اودانــان
(اونــو) وانــا ديهلورانيــة (ديلــورو) واالن انــا
اســكن يف طه ـران.
 -منذ متى وانت تقرضني الشعر.

 :منــذ ســنوات عديــدة وانــا اكتــب الشــعر
باللغتــن الفارســية والكورديــة املحليــة
وطبعــت ديوانــا باللغــة الفارســية بعنــوان
(ذكريــات طريــة) وهــو عبــارة عــن
مجموعــة مــن االشــعار الغزليــة ،وبــن يــدي
اآلن كتابــن شــعريني جديديــن كتبتهــا
باللغــة الكورديــة باللهجــة البهلويــة
املحليــة.
 ماهــي االشــياء التــي تعدينهــا مميــزاتتنتمــي اىل شــعرك انــت فقــط؟
 :واحــد مــن الســلبيات املوجــودة يف الشــعر
النســوي الكــوردي ويف ايــران وحتــى يف
الشــعر العــريب هــو ان اغلــب الشــعر يقــال
بلســان الرجــال وهــو بحــد ذاتــه أمــر ليــس
ايجابيــا ويتوجــب عليهــن ان يرتكــن هــذا
االســلوب .عــى الرغــم مــن اين ال اضــع
الكثــر مــن الحــدود والفواصــل بــن الشــعر
ســواء كتبــه رجــل او امــرأة لــي انظــر
اىل الشــعر بالنظــر اىل جنــس مــن كتبــه،
الكتابــة بأســلوب نســوي هــو نــوع مــن
الوســم الخــاص للكاتبــة النســوية وهــو
شــكل او اســلوب بــارز.
وهــذا النــوع مــن عــدم وضــع الحــدود
اليعنــي بــان النســاء يكتــن بشــكل رجــويل
يف الجانــب اللغــوي واملضمون الشــعري ألن
املــرأة عبــارة عــن ينبــوع مــن االحاســيس
واملشــاعر ويتوجــب ان يكــون لهــا جنســها
الشــعري او يكــون لجنســها اثــر يف الكتابــة،
وبعدهــا تعيــد الكتابــة بحيــث يظهــر
أثرهــا كامــرأة بشــكل جــي ومختلــف عــن
الرجــال.
عــن نفــي انــا يف اشــعاري اســر بذلــك
االتجــاه الــذي اســتطيع مــن خاللــه أن
أوظــف يف شــعري االفــكار املعــارصة
واملنتــرة يف هــذه املرحلــة يف البــاد
والهذيانــات والقلــق النســايئ واحاســيس
وروح ونفــس النســاء واجعلهــا مواضيــع
يف اشــعاري وامتنــى ان تــرى زميــايت مثــل
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هــذه االحاســيس داخــل اشــعاري.
برأيــك كيــف تريــن التوجــه نحــواالســتعانة باللهجــات املحليــة يف كتابــة
الشــعر والنتاجــات االدبيــة يف أقــى جنوب
كوردســتان وكيــف كان اســتقبال مثــل هــذه
االشــعار؟
:بالتأكيــد انتــم ســمعتم بذلــك البيــت
الشــعري الكرمانجــي الــذي يقــول (الكــورد
جميعهــم اخــوة) ،نحــن عــى الرغــم مــن
وجــود اختالفــات بــن لهجاتنــا اال اننــا ال
نــرى اختالفــات كتلــك بــن لهجاتنــا املحليــة
وكلنــا نحــس مبــا اشــعارنا ونــرى بعضنــا
فيهــا.
انــا بنفــي يف الوقــت الحــارض ايضــا يف
صفحــايت عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
ارى كثــرا مــن املتابعــن مــن الكــورد
الســورانيني والكرمانجيــن وكليبــايت
واشــعاري يتــم ارســالها اىل هنــا وهنــاك
وهــذا يعنــي انــه ال فــرق بيننــا نحــن الكورد
مــن ناحيــة الســان والقلب والصــوت وهناك
عالقــات ثقافيــة تجمعنــا نحــن الكــورد مــن
اي قبيلــة او عشــرة او قرابــة كنــا.
 ماهــي رســالتك للنســاء الكورديــاتالفيلييــات العراقيــات؟
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 :الكثــرون قالــوا بــان فيــي مشــتقة
مــن فهلــوي وبهلــوي وبهليــي ،ونحــن
لدينــا جــذور واســس واحــدة وكلنــا
فــروع لشــجرة واحــدة رأســها يف الســاء
وجذورهــا يف ارض وطننــا وهــو كبــر جــدا
وان الثقافــة يف العـراق وايـران وكل املنطقــة
انبثقــت مــن ينبــوع مــاء واحــد ،اطالــب
اخــوايت العزي ـزات ان ال يســمحن ان ينــى
اوالدهــن لغتهــم وثقافتهــم الكورديــة
كــا اطالبهــم ان يتعلــم اوالدهــم تاريــخ
وثقافــة قوميتهــم الكورديــة النهــا هويتهــم
وجنســيتهم الحقيقيــة عــى الرغم مــن انهم
عانــوا ملــدة اربعــن ســنة مــن عهــد البعــث
والتعريــب واليــوم مل يعــروا عــى اوضــاع
ثقافيــة افضــل ،واالوجــب مــن الحصــول
عــى الخبــز اليومــي هــو املحافظــة عــى
الهويــة وهــو مــا تتحملــه النســاء بشــكل
اكــر ،كــون النســاء هــن مــن يســتطعن
املحافظــة عــى امتهــن وشــعبهن ،واللغــة
هــي لغــة االم االصليــة ،وهنــا اوجــه كالمــي
اىل بشــكل اكــر اىل عزيــزايت يف قبائلنــا يف
عــي الغــريب والكــوت ومحافظــات واســط
والبــرة وديــاىل ونحــن لــن ندخــر جهــدا
خدمــة بامكاننــا تقدميــه لهــن.

“

ارى كثيرا من المتابعين
من الكورد السورانيين
والكرمانجيين وكليباتي
واشعاري يتم ارسالها الى
هنا وهناك وهذا يعني
انه ال فرق بيننا نحن الكورد
من ناحية السان والقلب
والصوت ...

2021
نيـسان  /أبـريــل

37

فـــ

سـياســة

حريق «أبن الخطيب»..
اإلهمال والخالفات يشعالن
النيران بالمؤسسات
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«ال تقولــوا لــي تمــاس كهربائــي» ،بهــذه الجملــة
قطــع رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي
الطريــق علــى كل مــن يــرى أن ســبب الحرائــق يكــون
«تماســا كهربائيــا» فــي أغلــب األحيــان ،فهــل
لإلهمــال والخالفــات السياســية دور فــي إشــعال
النيــران بمؤسســات الدولــة العراقيــة ؟
فــــيلي
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مختصــون يف حديــث لــــ «فيــي» ،ربطــوا
الحــوادث املتكــررة بخالفــات سياســية
تتكثــف الســيام قبيــل أي انتخابــات ،فيــا
يــرز شــبه اجــاع مــن الــرأي العــام عــى ان
قـرارات االقالــة ولجــان التحقيــق لــن تفلــح
يف عــاج أوضــاع الصحــة املتدهــورة.
وقطعــا مل يكــن الحريــق املأســاوي الــذي
تعــرض لــه مستشــفى ابــن الخطيــب،
والــذي ذهــب ضحيتــه عـرات األشــخاص؛
األول ولــن يكــون األخــر ،فمشــكالت
املؤسســات الصحيــة يف العــراق مل تعالــج
منــذ عــام  2003برغــم األمــوال الهائلــة
التــي وردت اىل خزينــة الدولــة يف أوقــات
ســابقة ،وكذلــك رغــم التخصيصــات الكبــرة
التــي وضعــت لــوزارة الصحــة يف الحكومات
املتعاقبــة.
وأصبحــت الحرائــق يف املؤسســات
الحكوميــة والتجاريــة أمــرا شــائعا يف
العاصمــة العراقيــة ،ويف غريهــا مــن املــدن،
التــي عــادة مــا تعزوهــا الســلطات اىل
«متــاس كهربــايئ» بســبب ســوء الصيانــة،
ورداءة األســاك.
وكانــت حرائــق كثــرة ،ال ميكــن حرصهــا،
قــد اندلعــت يف دوائــر رســمية ومجمعــات
تجاريــة مســببة أرضارا كبــرة ،كــا نشــبت
حرائــق يف مؤسســات صحيــة؛ لكــن هــذه
هــي املــرة األوىل التــي ينشــب فيهــا مثــل
هــذا الحريــق يف مستشــفى ويتســبب يف
وقــوع هــذا العــدد مــن الضحايــا.
فاعل مجهول أحرق «خُ دج الريموك»
ففــي أواســط شــهر آب  2016قتــل 13
رضيعــا وأصيــب ثالثــة رضــع بحــاالت
اختنــاق شــديد ،بحريــق يف مستشــفى
الريمــوك أحــد أكــر مستشــفيات بغــداد،
وفيــا قالــت الســلطات يف البدايــة ،ان
انــدالع الحريــق بســبب متــاس كهربــايئ،
رسعــان مــا اقــرت أن الحــادث وقــع بفعــل
فاعــل.
وقــال املتحــدث باســم وزارة الصحــة
العراقيــة حينئــذ ،إن األجهــزة املكلفــة
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الحكومات المتعاقبة
منذ عام  2003فشلت
في بناء مؤسسات
صحية تليق بالسكان
وزخم المراجعين
واالحاالت ،كما ان
المنشآت القائمة
ومعظمها ُبني منذ
عقود تفتقر الى
التفتيش والفحص
الدوري ..

بالتحقيــق يف الحــادث عــرت عــى «مــواد
قابلــة لالشــتعال باملــكان» ،فإطفــاء الحريــق
الــذي التهــم الردهــة النســائية ،واألطفــال
الخــدج بأكملهــا اســتغرق ثــاث ســاعات،
فيــا أفــادت اللجنــة األمنيــة يف الربملــان
باعتقــال  8أشــخاص التهامهــم بالتــورط
بــإرضام النــار يف غرفــة العقــود يف مستشــفى
الريمــوك.
وشــهد املستشــفى نفســه حريقــا قبــل ذلــك
يف منتصــف أيــار غــر انــه مل يــؤد إىل وقــوع
إصابات.
وأفــاد بيــان لــوزارة الصحــة يف حينــه بــأن
«قســم النســائية الــذي اندلعــت فيــه
النــران ،عبــارة عــن مم ـرات وبنــاء قديــم
مــن طابــق واحــد وهــو مخصــص للنســائية
وليــس لألطفــال ،ولكــن توجــد ردهــة خــدج
للحــاالت التــي تحتــاج إدخــال يف بعــض
العمليــات والــوالدات».
ويف شــباط  2021اندلــع حريــق يف
مستشــفى مدينــة الطــب يف العاصمــة
بغــداد ،مخل ًفــا أرضا ًرا كبــرة؛ وقــال مصــدر

أمنــي ،إن الحريــق اندلــع داخــل مستشــفى
مدينــة الطــب يف دار التمريــض تحديــداً،
مشــرا اىل أن الحريــق تســبب بــأرضار
ماديــة يف األجهــزة واملبــاين.
ويف كانــون األول 2019 ،كان قــد نشــب
حريــق داخــل مستشــفى الحســن العــام
وجــه املحافــظ ،يف 10
يف كربــاء ،كــا ّ
آب  2020بإجــراء تحقيــق فــوري بأســباب
حريــق نشــب يف املستشــفى الــريك يف
املحافظــة.
وكان مــن املؤمــل أن يســهم افتتــاح
املستشــفى الــريك ،الــذي تأجــل مــرات
عــدة ،يف تقليــل الزخــم عــى مستشــفى
الحســن الحكومــي الوحيــد يف كربــاء،
بالتزامــن مــع زيــادة أعــداد اإلصابــات
بفــروس كورونــا يف املحافظــة.
مشاريع متلكئة
ومــروع املستشــفى الــريك ،الــذي تنفــذه
رشكــة يونفريســال اجارســان الرتكيــة ضمــن
مشــاريع الخطــة االســتثامرية لــوزارة
الصحــة لعــام  2008وبكلفــة  150مليــون

دوالر ومبــدة تنفيــذ  33شــهراً ،جــرت
املبــارشة بــه يف الســابع مــن شــهر كانــون
الثــاين عــام  2009عــى افــراض انــه ينجــز
عــام  2011ومل يكتمــل لحــد اآلن وكان
يفــرض أن يتســع لـــ  492رسيــراً.
ويشــر املختصــون اىل ان الحكومــات
املتعاقبــة منــذ عــام  2003فشــلت يف بنــاء
مؤسســات صحيــة تليــق بالســكان وزخــم
املراجعــن واالحــاالت ،كــا ان املنشــآت
القامئــة ومعظمهــا ُبنــي منــذ عقــود
تفتقــر اىل التفتيــش والفحــص الــدوري،
إذ يعــد التفتيــش بصــورة دوريــة عــى
مواقــع العمــل حتــى وإن كانــت مصممــة
ضــد الحرائــق والوقايــة منهــا ،مــن أهــم
اإلجـراءات الوقائيــة ضــد الحرائــق ،بحســب
املختصــن؛ فــا بالــك ببنايــات مل تخصــص
ضــد الحرائــق.
كــا أن عــدم تواجــد مخــارج طــوارئ
للحرائــق يســهم يف الخطــر الــذي يواجــه
النــاس عنــد اشــتعال النــران ،ولوحــظ
انعــدام أي معايــر تلتــزم بهــا رشكات

التعمــر ،والــركات التــي توفــر مــواد
البنــاء او الرتميــم للمستشــفيات يف
العـراق بحســب املراقبــن ،الذيــن يــؤرشون
االفتقــار اىل وضــع نظــام أمــان باملبــاين
ومــن ذلــك تركيــب عــدد مــن «طفايــات»
الحريــق بأكــر مــن مــكان باملبنــى ووضــع
إرشــادات للســامة األمنيــة وااللتــزام بهــا
للحــد مــن خطــر نشــوب الحرائــق ،كــا
تفتقــر املؤسســات الصحيــة يف الع ـراق بــل
عمــوم املؤسســات اىل تركيــب نظــام اإلنــذار
االتوماتيــي (التلقــايئ) يف املبــاين ،املعمــول
بــه يف دول العــامل.
وزيــر الصحــة األســبق :التشــخيص اهــم
مــن االخفاقــات
كان وزيــر الصحــة العراقــي االســبق،
الدكتــور عــاء الديــن العلــوان الــذي
اســتقال مــن منصبــه يف أيلــول  2019قــد
أشــار إىل التدهــور الحاصــل يف القطــاع
الصحــي يف الع ـراق ،ضمــن تقريــر نــر يف
بغــداد يف أيــار عــام  2019وحمــل عنــوان
«الوضــع الصحــي يف العــراق ..التحديــات

وأولويــات العمــل».
ويشــر العلــوان يف تقريــره ،إىل أن ســوء
توزيــع الطاقــات الطبيــة عــى جميــع
محافظــات العــراق ،ومتركزهــا يف مناطــق
محــددة ،أســهم يف تدهــور البنيــة الصحيــة
عــى مــدى ســنوات طويلــة ،كــا ينــوه إىل
أن الفســاد املــايل وســوء اســتعامل األمــوال،
قــد لعبــا دورا كبــرا يف إضعــاف الخدمــات
الصحيــة ،يف حــن لعــب الفقــر دوراً يف عــدم
قــدرة املواطــن عــى إنفــاق املــال الــكايف
للعــاج.
العلــوان ،كتــب يف رســالة اســتقالته التــي
امتــدت عــى اربــع صفحــات :تحيــط
بعمــي عقبــات ومعوقــات كثــرة،
يضعهــا مــن يقحــم التدخــات والضغــوط
السياســية يف عمــل الــوزارة ،ومــن تتعــارض
مصالحــه مــع التغيــر الــذي أجريتــه
فيهــا ،مردفــا ،تعرضــت لهجــات إعالميــة،
ولجــأ مــن ال يريــدون النهــوض بالقطــاع
الصحــي إىل التشــهري يف وســائل االعــام
وصفحــات مواقــع التواصــل االجتامعــي،
وتوصلــت إىل قناعــة راســخة بعــدم إمكانيــة
االســتمرار بالعمــل يف هــذه الظــروف .إىل
جانــب ذلــك ،قــدم الوزيــر تقري ـ ًرا لرئيــس
الحكومــة عــن القطــاع الصحــي بالعــراق،
وقــال إن تطويــره يحتــاج الســتثامر مليــاري
دوالر يف األقــل.
ومــن املعــروف أن قطاعــا كبــرا مــن األطباء
العراقيــن ،هاجــروا اىل بلــدان أخــرى يف ظــل
الحــروب املتواصلــة ،التــي شــهدها الع ـراق
عــى مــدار ســنوات ،وكذلــك بفعــل تفــي
الفســاد الحكومــي ،وهــم يشــغلون حاليــا
مناصــب رفيعــة يف القطاعــات الصحيــة ،يف
عــدة دول غربيــة ،فيــا تواجــه الســلطات
الصحيــة العراقيــة ،انتقــادات لتقاعســها
عــن إصــاح املنظومــة الصحيــة ،وعــدم
الســعي الســتقطاب الكفــاءات العراقيــة
التــي تعمــل يف الخــارج لالســتفادة مــن
خرباتهــا يف إصــاح هــذا املجــال وتطويــره.
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بعد  18عامًا من التغيير..
كيف ينظر جيل
ما بعد صدام للعراق الحالي
فــــيلي
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مضــى  18عامــا علــى ســقوط نظــام
الرئيــس العراقــي األســبق صــدام
ّ
شــب خاللهــا جيــل جديــد
حســين،
مــن العراقييــن ال يتذكــر حقبــة
النظــام الســابق ،لكنــه يعيــش حرمانــا
مــن فــرص العمــل ومقومــات الحيــاة
البســيطة ،وكذلــك الحــق بالتعبيــر عن
الــرأي بحريــة وأمــان.
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املتحــدر مــن النارصيــة يف
مل يكــن حســن
ّ
جنــوب العـراق يتجــاوز الثالثــة مــن العمــر
حــن ســقط النظــام الســابق ،يف التاســع مــن
نيســان/أبريل .2003
ليــس يف ذاكرتــه عــن ذلــك املــايض ســوى
مــا ســمع عــن ”نظــام صــدام الدمــوي“،
الــذي ”زج العــراق بعــدة حــروب ذهــب
ضحيتهــا العديــد مــن النــاس ..بــاألرواح
واملــوارد جــراء حصــار اقتصــادي“ فــرض
عــى البــاد منــذ  1990ولســنوات طويلــة.
وعندمــا دخــل الجيــش األمريــي بغــداد
عــى وعــد ”الدميقراطيــة“ و“الحريــة“،
أمــل العديــد مــن العراقيــن بحيــاة أفضــل،
لكــن الجيــل الجديــد مل يعــش إال تحــت
”نظــام حكــم فاشــل ،وأحــزاب فاشــلة“،
وفــق حســن.
ويتذكــر الشــاب العراقــي مدرســته الطينيــة
املتهالكــة يف قريــة جنــوب النارصيــة،
متثــل بالنســبة لــه ”االنهيــار يف البنــى
التحتيــة“ الكبــر يف الع ـراق .وكســائر أبنــاء
جيلــه ،كــر حســن وســط سلســلة حــروب
واضطرابــات وحرمــان مــن مقومــات الحيــاة
البســيطة” ،مــن بنــى تحتيــة وفــرص عمــل
ومستشــفيات وتعليــم“.
وتــرّرت وانهــارت منشــآت البنــى التحتيــة
مــن دون أن يتــم إصالحهــا منــذ الغــزو
األمريــي ،فيــا تعــاين البــاد ،ثــاين أكــر
منتــج للنفــط يف منظمــة أوبــك ،مــن
انقطــاع متكــرر يف التيــار الكهربــايئ ونقــص
يف امليــاه وتــر ٍّد يف خدمــات اإلنرتنــت.
ال مكان للفقري
ودفعــت هــذه الظــروف القاســية إبراهيــم
البالــغ مــن العمــر  21عامــا ،لــرك املدرســة
منــذ املرحلــة املتوســطة؛ بهــدف العمــل.
وهــو يقــي يومــه يف نقــل البضائــع عــى
دراجــة ناريــة إىل كشــكه الصغــر يف وســط
مدينــة كربــاء ،لبيعهــا.
ويقــول لفرانــس بــرس ،بينــا يقــف
بــن قطــع غــزل البنــات الورديــة التــي
يبيعهــا” :كنــت أحلــم بااللتحــاق بالكليــة
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“

عندم���ا دخل اجلي���ش األمريكي
بغداد على وع���د ”الدميقراطية“
و“احلري���ة“ ،أم���ل العديد من
العراقيني حبياة أفضل ،لكن اجليل
اجلديد مل يع���ش إال حتت ”نظام
حكم فاش���ل ،وأحزاب فاشلة“..،

العســكرية“.
لكن ”الفقري ال يستطيع أن يعيش هنا“.
ويــوازن حســن مــن جهتــه بــن العمــل
والدراســة إلعالــة عائلتــه املكونــة مــن
ســبعة أف ـراد ،منــذ أن كان يف ســن الثالثــة
معــدل الفقــر فيــه بــن
عــرة ،يف بلــد
ّ
األطفــال واليافعــن يصــل إىل  2مــن بــن كل
خمســة أطفــال ،وفــق اليونيســف.
وإىل جانــب متابعتــه دروســه الجامعيــة يف
كليــة العلــوم السياســية ،ال يــزال يســعى
مــع شــقيقه الــذي يصغــره بعامــن ،إىل
إيجــاد عمــل بأجــر يومــي يف متجــر؛ بهــدف
توفــر مدخــول للعائلــة.
ورغــم أن حســن ســيكون أول فــرد يف
عائلتــه يحصــل عــى شــهادة جامعيــة ،لكــن
أملــه بالحصــول عــى وظيفــة ضئيــل؛ يف
ظــل غيــاب االســتثامرات يف القطــاع الخــاص
يف بلــد يدخــل فيــه كل عــام  700ألــف
شــاب جديــد ســوق العمــل.
ويقــف الفســاد والزبائنيــة املســترشيان
أمــام طمــوح الحصــول عــى وظيفــة يف

القطــاع الحكومــي ،الــذي يتجــه إليــه
العديــد مــن الخريجــن الجامعيــن يف فكــرة
متوارثــة عــن أيــام النظــام الســابق .ويقــول
حســن إن هــذه التعيينــات ”تعطــى فقــط
للمنتمــن إىل أحــزاب يف الســلطة أو إىل
امليليشــيات“.
وتصــل نســبة البطالــة بــن مــن هــم
دون الـــ 25عامــا ،والذيــن يشــكلون 60%
مــن الســكان األربعــن مليونــا ،إىل .36%
ويعتــر هــذا أحــد أســباب انضــام الشــباب
العاطلــن عــن العمــل إىل فصائــل مســلحة
تدفــع رواتــب شــهرية ،فيــا الدولــة عاجــزة
عــن دفــع رواتــب موظفيهــا مبوعدهــا.
أمل خجول
أمــا خيــار الســفر إلكــال الدراســة يف
الخــارج ،فصعــب أيضــا؛ ألن معظــم

الجامعــات العامليــة ال تعــرف بشــهادات
املؤسســات التعليميــة العراقيــة ،فيــا كانت
جامعــة بغــداد عــى ســبيل املثــال قبــل قرن
مــن أعــرق الجامعــات يف العــامل العــريب.
ودفعــت كل تلــك األســباب حســن
للمشــاركة يف تحــركات احتجاجيــة منــذ كان
يف السادســة عــرة مــن العمــر ،عــى الرغــم
مــن أنــه نشــأ يف بيئــة ”قبليــة“ وعائلــة
”محافظــة“.
ويــروي لفرانــس بــرس” :يف العــام ،2016
ثــم
كنــت أبيــع ســلعا يف ســاحة الحبــويبّ ،
يــأيت محتجــون وأنضــم إليهــم .كنــت أخــاف
حينهــا مــن موقــف أهــي وكنــت مضط ـرا
للعمــل ألوفــر مــاال للعائلــة“ .مــع تجــدد
االحتجاجــات يف العــام ” ،2018رصت
ـم
أشــارك بعلــم أهــي أو بدونــه“ .كــا انضـ ّ

الحقــا إىل تظاه ـرات ترشيــن األول/أكتوبــر
 2019غــر املســبوقة.
لكــن كل هــذه االحتجاجــات مل تثمــر
تجاوبــا مــع مطالــب الشــباب.
وك ّلفــت مشــاركة ”روان“ بدورهــا
بتظاهــرات ترشيــن ،الكثــر.
عــى هويتهــا العراقيــة ،كتــب أن مــكان
الــوالدة هــو ”طرابلــس -ليبيــا“ ،إذ اضطــر
والداهــا قبــل والدتهــا إىل الفــرار مــن
العـراق هربــا مــن النظــام الســابق فولــدت
هنــاك يف العــام  .2003بعــد  18عامــا،
غــادرت روان محافظتهــا بابــل جنوبــا إىل
الســليامنية يف كردســتان شــاال تحــت
ضغــط تهديــدات تعرضــت لهــا ،عــى غـرار
العــرات مــن ناشــطي ”ثــورة ترشيــن“.
وقتــل يف التظاهــرات املناهضــة للفســاد

نحــو  600متظاهــر ،فيــا تتواصــل حملــة
الرتهيــب والقتــل بحــق ناشــطني رغــم
تراجــع وتــرة االحتجاجــات بشــكل كبــر.
ورغــم كل الظــروف الســيئة التــي واجهتهــا،
تــرى روان أن ”مــا مييــز هــذا الجيــل عــن
األجيــال التــي ســبقته هــو أنــه انفتــح أكــر
عــى عــامل التكنولوجيــا“.
وتضيــف” :جيلنــا فتــح عينيــه ولديــه نظــرة
عــن الحيــاة يف الــدول األخــرى ،وبــدأ يقارن
وضعــه بوضــع الــدول األخــرى“.
ووســط منــاخ الخــوف والحرمــان ،يــرى
حســن وروان أنــه ينبغــي مواصلــة املطالبــة
بالحقــوق والتظاهــر والعمــل عــى تغيــر
النظــام الســيايس .وتقــول روان” :التغيــر
الســيايس ليــس ســهال“” ،لكــن مســتقبل
بلــدي يعتمــد عــى جيلنــا“.

2021
نيـسان  /أبـريــل
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فـــ

سـياســة

المحكمة االتحادية العليا..

والدة عسيرة
يعــد األمــر رقــم ( )30لســنة  2005بمثابــة القانــون
المؤقــت للمحكمــة االتحاديــة العليــا لحيــن تشــريع
القانــون األصــل المنصــوص عليــه فــي المــادة (/92
ً
ثانيــا) مــن الدســتور والــذي تعثــر تشــريعه منــذ
نفــاذ الدســتور والــى اآلن بســبب الخــاف فــي وجهــات
النظــر حــول نقطتيــن أساســيتين األولــى تتعلــق
بتكويــن المحكمــة والثانيــة بنصــاب صــدور قراراتها.
فائق زيدان

وبالرجــوع إىل املــادة (/92ثاني ـاً) نجــد انهــا
تنــص عــى ( أن تتكــون املحكمــة االتحاديــة
العليــا مــن عــدد مــن القضــاة ،وخــراء يف
الفقــه اإلســامي ،وفقهــاء القانــون ،يحــدد
عددهــم ،وتنظــم طريقــة اختيارهــم،
وعمــل املحكمــة ،بقانــون يســن باغلبيــة
ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب) وقــد بــرز
اتجاهــن بخصــوص تكويــن املحكمــة
األول يــرى ان املحكمــة تتكــون مــن
ثــاث فئــات هــم القضــاة وخــراء الفقــه
اإلســامي وفقهــاء القانــون وهــؤالء جميعــا
هــم اعضــاء اصــل يف املحكمــة يعاملــون
نفــس املعاملــة امــا االتجــاه الثــاين يــرى
ان تشــكيل املحكمــة يتكــون مــن القضــاة
فقــط امــا خــراء الفقــه اإلســامي وفقهــاء
القانــون فــإن دورهــم استشــاري فقــط
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يقدمــون الخــرة يف مجــال اختصاصهــم عنــد
طلــب املحكمــة ذلــك كــا هــو الحــال يف
املحاكــم املدنيــة التــي تســتعني بالخــراء يف
مختلــف االختصاصــات.
امــا النقطــة الخالفيــة الثانيــة تتعلــق
بنصــاب صــدور القــرارات مــن املحكمــة
إذ ذهــب البعــض اىل ان املحكمــة شــأنها
شــأن اي محكمــة تتكــون مــن هيئــة او
عــدد مــن القضــاة تصــدر القــرارات عنهــا
أمــا باالتفــاق او باألغلبيــة البســيطة (اكــر
مــن نصــف عــدد اعضائهــا)  .يف حــن
ذهــب الــرأي الثــاين إىل أن املحكمــة تصــدر
قــرارات فيهــا نــوع مــن الخصوصيــة لــذا
يجــب أن تكــون عــى وفــق أغلبيــة معينــة
كأن تكــون الثلثــن كــا هــو الحــال يف نــص
املــادة (/5اوآل) مــن األمــر رقــم ( )30لســنة

 2005بخصــوص املنازعــات الحاصلــة بــن
الحكومــة االتحاديــة وحكومــات اإلقاليــم
واملحافظــات والبلديــات واالدارات املحليــة.
وذهــب رأي ثالــث اىل ان لبعــض أعضــاء
املحكمــة (حــق الفيتــو) وبــدون موافقتهــم
ال يصــدر الق ـرار مــن املحكمــة يف مواضيــع
معينــة.
هــذه الخالفــات يف وجهــات النظــر وبــرف
النظــر عــن مــررات اصحابهــا واتفاقنــا او
اختالفنــا معهــا احبطــت جميــع محــاوالت
ترشيــع اصــل قانــون املحكمــة االتحاديــة
العليــا ونعتقــد ان هــذا الفشــل يف ترشيــع
هــذا القانــون ســوف يســتمر خصوصــا مــع
اشــراط (حضــور وموافقــة) أغلبيــة ثلثــي
اعضــاء مجلــس النــواب عــى هــذا القانــون
مبعنــى ان مجــرد تحقــق النصــاب بحضــور

أغلبيــة ثلثــي أعضــاء املجلــس غــر كاف
لترشيــع القانــون إمنــا يجــب ان يقــرن هــذا
الحضــور مبوافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء
مجلــس النــواب.
وبســبب هــذه االشــكاليات اســتمر العمــل
باألمــر رقــم ( )30لســنة  2005رغــم كونــه
قانــون مؤقــت يفــرض ان ينتهــي العمــل
بــه بنفــاذ الدســتور وتكويــن محكمــة
بديلــة حســب أحــكام املــادة ( )92منــه،
وزاد األمــر تعقيــداً بصــدور ق ـرار املحكمــة
االتحاديــة العــدد ( )2019/ 38بتاريــخ 21
 2019/ 5/الــذي ألغيــت مبوجبــه صالحيــة
مجلــس القضــاء األعــى يف ترشــيح رئيــس
وأعضــاء املحكمــة وبذلــك دخــل القضــاء
الدســتوري يف مرحلــة (الف ـراغ الدســتوري)
الــذي ســبق وأن حذرنــا منــه يف أكــر مــن

مناســبة لكــن لالســف فــر البعــض هــذا
املوقــف بشــكل غــر صحيــح إىل أن حصــل
الــذي حذرنــا منــه باحالــة احــد اعضــاء
املحكمــة عــى التقاعــد بنــاء عــى طلبــه
اضط ـرارا لســوء وضعــه الصحــي ومــن ثــم
وفاتــه ولحقــه وفــاة عضــو اخــر فأختــل
نصــاب انعقــاد املحكمــة ذلــك أن املــادة
(/5اوال) مــن األمــر رقــم ( )30لســنة 2005
تشــرط لصحــة انعقــاد املحكمــة حضــور
جميــع اعضائهــا وهــم بحســب القانــون
(.)9
ثــم دخــل القضــاء يف أزمــة أخــرى مبحاولــة
تــايف الخطــأ الناجــم عــن صــدور القــرار
( )2019/ 38عندمــا عــن رئيــس املحكمــة
االتحاديــة احــد القضــاة املتقاعديــن عضــواً
اصليــا يف املحكمــة بــدون وجــود ســند

دســتوري او قانــوين وبعــد جــدال قانــوين
ودعــوى حســمها القضــاء املــدين بعــدم
قانونيــة هــذا التعيــن انتبهــت رئاســة
الجمهوريــة لذلــك وقــررت ســحب املرســوم
الجمهــوري الــذي عــن مبوجبــه هــذا
العضــو وبقــي حــال املحكمــة عــى مــا هــو
عليــه مــن تعطيــل غــر مــرر ،وزاد األمــر
خطــورة مــع اقــراب موعــد االنتخابــات
املبكــرة املفــروض اجراءهــا يف العــارش مــن
شــهر أكتوبــر  ،2021إذ ان املــادة (/93
ســابعاً) مــن الدســتور تنــص عــى مصادقــة
املحكمــة االتحاديــة عــى نتائــج االنتخابــات
لــذا وجــد مجلــس النــواب نفســه أمــام أمــر
واقــع بــرورة معالجــة الف ـراغ الدســتوري
وفــق خياريــن ال ثالــث لهــا امــا ترشيــع
اصــل القانــون املنصــوص عليــه يف املــادة
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سـياســة

(/92ثانيــا) مــن الدســتور او اصــدار قانــون
تعديــل األمــر رقــم ( )30لســنة 2005
وإيجــاد نــص بديــل للنــص امللغــى مــن
قبــل املحكمــة االتحاديــة وتحديــد جهــة
مــا تتــوىل مهمــة ترشــيح رئيــس واعضــاء
املحكمــة االتحاديــة ســيام وان مرشوعــي
القانونــن (األصــل والتعديــل) متــت قراءتهــا
قــراءة أوىل وثانيــة وجاهزيــن للتصويــت
االخــر.
و كان هنــاك شــبه إجــاع بــن القــوى
السياســية املكونــة ملجلــس النــواب عــى
ترشيــع القانــون األصــل حســب أحــكام
املــادة (/92ثانيــا) مــن الدســتور وتــم
التصويــت مبوافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء
مجلــس النــواب عــى مثانيــة عــر مــادة
مــن أصــل أربعــة وعرشيــن مــادة إىل أن
وصــل األمــر إىل النقــاط الخالفيــة التــي
تقــدم ذكرهــا لــذا عــرض مجلــس القضــاء
األعــى مقــرح عــى مجلــس النــواب كحــل
وســط رمبــا يكــون األخــذ بــه ســبي ًال للخروج
مــن عنــق الزجاجــة وتضمــن املقــرح اعتبار
خــراء الفقــه اإلســامي وفقهــاء القانــون
أعضــاء اصــل اىل جانــب القضــاة يف حالتــن
تدخــل ضمــن اختصاصهــم بحســب نــص
املــادة ( )2مــن الدســتور األوىل يف حــال نظر
املحكمــة دعــوى تتعلــق بقانــون يتعــارض
مــع ثوابــت أحــكام اإلســام والثانيــة يف
حــال نظــر دعــوى تتعلــق مبــا يتعــارض
مــع مبــادئ الدميقراطيــة او الحقــوق
والحريــات األساســية وفيــا عــدا ذلــك
تتشــكل املحكمــة مــن القضــاة فقــط ورغــم
تعقيــدات املقــرح وتفاصيلــه وافــق مجلــس
النــواب عليــه وتــم تجــاوز اإلشــكالية األوىل
لكــن بــرزت بشــكل كبــر اإلشــكالية الثانيــة
حيــث اشــرط البعــض ان يف حــال نظــر
املحكمــة دعــوى تتعلــق باملــادة ( )2مــن
الدســتور فــان رأي خــراء الفقــه اإلســامي
هــو املعــول عليــه ويصــدر القــرار وفقــاً
لــه وان كان خــاف رأي القضــاة مبعنــى
ان خــراء الفقــه اإلســامي إذا اعرتضــوا
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رأي خبــراء الفقــه اإلســامي هــو
وفقــا
المعــول عليــه ويصــدر القــرار
ً
لــه وان كان خــاف رأي القضــاة بمعنــى
ان خبــراء الفقــه اإلســامي إذا اعترضــوا
علــى قــرار أغلبيــة أعضــاء المحكمــة
مــن القضــاة فــإن القــرار يصــدر علــى
وفــق رأي خبــراء الفقــه اإلســامي األمــر
الــذي دفــع احــد األطراف السياســية إلى
وضــع شــرط اخــر مقابــل هــذا الشــرط

عــى قــرار أغلبيــة أعضــاء املحكمــة مــن
القضــاة فــإن القـرار يصــدر عــى وفــق رأي
خــراء الفقــه اإلســامي األمــر الــذي دفــع
احــد األطــراف السياســية إىل وضــع رشط
اخــر مقابــل هــذا الــرط وهــو ان قـرارات
املحكمــة املتعلقــة بنظــر قضيــة بخصوصيــة
معينــة يكــون لعــدد قليــل مــن قضــاة
املحكمــة حــق االعــراض اشــبه (بالفيتــو)
وال يصــدر القـرار اال مبوافقــة هــؤالء القضاة
االقليــة يف عضويــة املحكمــة.
هنــا شــعر القضــاء بالخطــر عــى ســمعة
القضــاء العراقــي عــى املســتويات املحليــة
واالقليميــة والدوليــة إذ ال توجــد محكمة يف
العــامل تتبــع هــذا النهــج يف اتخــاذ القـرارات
وميكــن ان يــؤدي هــذا االســلوب يف اتخــاذ
الق ـرارات اىل تعطيــل عمــل املحكمــة ،لــذا
بــذل القضــاء جهــد اســتثنايئ بالتعــاون مــع
الجهــات التــي أدركــت خطــورة مــا ميكــن
أن يحصــل فيــا لــو تــم العمــل بهــذه
األفــكار الغريبــة عــن العــرف القضــايئ
ونجــح القضــاء يف اقنــاع مجلــس النــواب يف
الذهــاب إىل الخيــار الثــاين وترشيــع قانــون

تعديــل األمــر ( )30لســنة  2005خاصــة وان
جميــع مــواد قانــون التعديــل املذكــور هــي
مــن ضمــن املــواد الثامنيــة عــر يف اصــل
القانــون التــي حصلــت موافقــة أغلبيــة
ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب عــى ترشيعها
بعــد التصويــت عليهــا باملوافقــة إضافــة
إىل أن إجــراءات ترشيــع قانــون التعديــل
املذكــور كانــت متوقفــة عــى التصويــت
باملوافقــة باملجمــل عــى هــذا القانــون
بعــد أن متــت املوافقــة بالتصويــت عــى
جميــع مــواده بشــكل منفــرد وفعــا تــم
التصويــت باملوافقــة عــى ترشيــع قانــون
تعديــل األمــر ( )30لســنة  2005باالغلبيــة
البســيطة التــي نــرى انهــا دســتورية وتكفــي
لترشيــع القانــون ذلــك أن أغلبيــة الثلثــن
التــي يتحجــج بهــا البعــض تنــرف إىل أصل
قانــون املحكمــة االتحاديــة العليــا املنصوص
عليــه يف املــادة ( )92مــن الدســتور وليــس
إىل األمــر رقــم ( )30لســنة  2005الــذي
اصــدره يف حينــه رئيــس مجلــس الــوزراء
بحكــم مــا ميتلــك مــن صالحيــة ترشيعيــة
إىل جانــب صالحيتــه التنفيذيــة قبــل نفــاذ

الدســتور.
وبترشيــع قانــون تعديــل األمــر رقــم ()30
لســنة  2005تــم معالجــة العديــد مــن
االشــكاليات اهمهــا إيجــاد جهــة تختــص
برتشــيح رئيــس ونائــب رئيــس واعضــاء
املحكمــة وهــذه الجهــة حســب نــص
املــادة (/3ثانيــا) مــن قانــون التعديــل
هــي رؤســاء مكونــات الســلطة القضائيــة
املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )89مــن
الدســتور وبحســب التسلســل الدســتوري يف
تلــك املــادة (رئيــس مجلــس القضــاء األعــى
ورئيــس املحكمــة االتحاديــة العليــا ورئيــس
جهــاز االدعــاء العــام ورئيــس هيئــة اإلرشاف
القضــايئ) وقــد اجتمــع الســادة املذكوريــن
مبــارشة بعــد نفــاذ قانــون التعديــل بتاريــخ
اقــراره يف مجلــس النــواب حســب نــص
املــادة ( )8مــن القانــون املذكــور وتــم
باالتفــاق اختيــار تشــكيل جديــد للمحكمــة
وســط أجــواء قضائيــة يســودها منطــق
النقــاش العلمــي والتقييــم املوضوعــي
للمرشــحني.
كــا تــم مبوجــب قانــون التعديــل معالجــة

اإلشــكالية التــي كان يثريهــا البعــض
بخصــوص تصــدي املحكمــة االتحاديــة
الســابقة ملواضيــع تتعلــق بتفســر الدســتور
باعتبــار ان االمــر رقــم ( )30لســنة 2005
خــا مــن اختصــاص املحكمــة بذلــك اضافــة
إىل اختصاصــات أخــرى كان البعــض ينكرهــا
عــى املحكمــة الســابقة لــذا تــم النــص
يف املــادة ( )4مــن قانــون التعديــل عــى
جميــع االختصاصــات الدســتورية املنصــوص
عليهــا يف املــادة ( )93مــن الدســتور واملــواد
االخــرى لتدخــل ضمــن اختصــاص املحكمــة.
كذلــك متــت معالجــة حالــة عــدم اكتــال
نصــاب املحكمــة التــي قــد تحدث مســتقب ًال
ألي ســبب كان حيــث اســتحدث منصــب
القضــاة االحتيــاط للمحكمــة مبوجــب
املــادة(/3ب) مــن قانــون التعديــل.
ومل نتفــق مــع مجلــس النــواب يف نقطــة
واحــدة فقــط وهــي يف جميــع االحــوال غــر
معرقلــة لســر عمــل املحكمــة تتعلــق بســن
التقاعــد إذ ان املــادة (/6ثالثــا) مــن قانــون
التعديــل حــددت ســن التقاعــد بإكــال
( )72ســنة يف حــن كان رأينــا ان يكــون ســن
التقاعــد عــى وفــق أحــكام قانــون التنظيــم
القضــايئ رقــم  160لســنة  1979املعــدل
وقانــون تحديــد خدمــة القضــاة رقــم ()39
لســنة  2021بــأن يكــون إكــال ( )68ســنة
أســوة بقضــاة محكمــة التمييــز.

وبعــد تحقــق الــوالدة العســرة للمحكمــة
االتحاديــة العليــا يف ظــروف معقــدة رافقت
ترشيــع قانــون التعديــل الحظنــا لألســف
ان البعــض صفــق يف بدايــة ترشيــع هــذا
القانــون مرحبـاً بــه واعتــره (نــر) للقضــاء
والدولــة املدنيــة (عــى حســب وصفــه)
وفضلــه عــى ترشيــع القانــون األصــل الــذي
يضــم يف تكويــن املحكمــة خــراء الفقــه
االســامي وفقهــاء القانــون اال انــه مبجــرد
ان اطلــع هــذا البعــض عــى رشوط التعيــن
يف هــذه املحكمــة والتــي يبــدو انهــا بــددت
متنيــه بالعمــل فيهــا انقلــب عــى نفســه
وروج محــذرا مــن االداء القــادم لهــذه
املحكمــة الجديــدة وهــي مل تبــدأ بعملهــا
بعــد بــل حتــى قبــل معرفــة اســاء القضــاة
فيهــا.
لــذا ندعــو الباحثــن واملختصــن إىل مراجعــة
نصــوص القانــون والتحــري بدقــة عــن
وقائــع ومجريــات وظــروف ترشيعــه مــن
املصــادر املوثــوق بهــا وصــوال إىل مامرســة
حــق النقــد والتحليــل العلمــي الدقيــق
البنــاء مــع احرتامنــا للطمــوح املــروع يف
العمــل بهــذه املحكمــة او غريهــا لجميــع
مــن يعتقــد بنفســه انــه اه ـ ًا لذلــك لكــن
يجــب أن يكــون هــذا الطمــوح بعيــد عــن
تشــويه وتزييــف الحقائــق.
(( يــروى ان احــد االشــخاص معــروف عنــه
انــه (يسء) اعجبتــه فتــاة رفضــت االرتبــاط
بــه وتزوجــت مــن آخــر يعــاين مــن مشــاكل
يف القــدرة عــى اإلنجــاب وحــاول (الــيء)
ان يســتغل ذلــك أمــا يف افــراق الزوجــة
عــن زوجهــا عــى أن يتمكــن مــن االرتبــاط
بهــا لكنــه مل ينجــح و بعــد ســنوات طويلــة
مــن العــاج حملــت الزوجــة مــن زوجهــا
وأثنــاء أنتظــار الــوالدة و بينــا كان الجميــع
بأنتظــار الفــرح باملولــود بعــد طــول انتظــار
اشــاع (الــيء) ان الحمــل غــر رشعــي
بقصــد افســاد فرحــة الزوجــن وذويهــم
لكــن ســعيه بــاء بالفشــل ملعرفــة الجميــع
بنوايــاه الســيئة)).
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الكاظمي يحاول تسريع
جدولة انسحاب األميركيين

وفصائل تعتبرها خدعة
فـــــيلي

ذكــر موقــع «ميــدل إيســت آي» البريطانــي ،أن الحكومــة العراقيــة تحــاول تســريع عمليــة
تحديــد جــدول زمنــي لســحب القــوات االميركيــة مــن العــراق ،فــي إطــار محاولــة لســحب
البســاط مــن تحــت اقــدام الميليشــيات المدعومــة مــن ايــران ،وتوفيــر بعــض الهــدوء قبــل
االنتخابــات البرلمانيــة فــي تشــرين االول المقبــل.
وبالنســبة اىل رئيــس الــوزراء العراقــي
مصطفــى الكاظمــي ،فــان انهــاء الهجــات
عــى األهــداف االمريكيــة يف العــراق ،لــن
يكــون قريبــا.
وأشــار املوقــع الربيطــاين يف تقريــر ترجمته ـ
«فيــي»؛ اىل الهجــوم الجديــد الــذي تعــرض
لــه مطــار اربيــل مســاء األربعــاء بواســطة
طائــرة «درون» ،والــذي مل يوقــع اصابــات،
لكنــه أثــار الكثــر مــن الضجــة.
واعتــر املوقــع أنــه مــن خــال تحديــد
جــدول زمنــي لالنســحاب وجعــل واشــنطن
تلتــزم عالنيــة بهــذه الجــداول ،فــإن ذلــك
ســريح حكومــة الكاظمــي مــن ضغــوط
هائلــة ،ويتيــح لهــا مســاحة أكــر للمنــاورة
اىل حــن انتخــاب برملــان جديــد وتشــكيل
حكومــة جديــدة.
وكانــت خطــوات ترسيــع العمليــة بــدأت
بالفعــل قبــل هجــوم أربيــل ،حيــث أعلــن
الكاظمــي تشــكيل اللجنــة العســكرية
الفنيــة التــي يرتأســها الفريــق عبــد األمــر
ياراللــه.
وقالــت مصــادر عراقيــة للموقــع الربيطــاين؛
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االســبوع املقبــل .ومــن املرجــح ان االجتــاع
ســيعقد يف بغــداد وســيكون وجهــا لوجــه،
لكــن اذا انضــم مســؤولون مــن واشــنطن اىل
اللجنــة ،فــإن االجتامعــات ســتكون عندهــا
عــر تقنيــة الفيديــو».
وقــال مفاوضــون عراقيــون للموقــع
الربيطــاين انــه يتحتــم عــى الع ـراق تأمــن
البعثــات الديبلوماســية الغربيــة وقــوات
التحالــف كجــزء مــن االتفــاق ،مــن
اجــل ان تثبــت بغــداد انــه قــادرة عــى
اإلمســاك باألمــن للمســؤولني الغربيــن بعــد
االنســحاب العســكري املفــرض.
وقالــت مصــادر للموقــع؛ إنــه خــال اجتامع
عقــد الخميــس املــايض مــع رئيــس الحكومة
العراقيــة الطالعهــم عــى نتائــج الحــوار
االســراتيجي ،فــإن قــادة غالبيــة الكتــل
الشــيعية عــروا عــن «دعمهــم وارتياحهــم»

للكاظمــي.
وأشــار املوقــع لكــن الصــورة التــي خرجــت
مــن االجتامعــات التــي عقــدت يومــي
الجمعــة والســبت يف منــزل زعيــم كتلــة
الفتــح هــادي العامــري ومنظمــة بــدر،
كانــت مختلفــة.
ونقــل عــن قــادة يف الفصائــل قولهــم؛ إن
املحادثــات التــي شــملت عصائــب اهــل
الحــق وكتائــب حــزب اللــه وكتائــب ســيد
الشــهداء ،نتــج عنهــا انقســام كبــر بــن
الفصائــل املدعومــة مــن ايــران.
ويف حــن اعتــر بعــض املشــاركني يف
املحادثــات؛ أن نتائــج الحــوار االســراتيجي
األمرييك-العراقــي ،تشــكل خطــوة يف االتجــاه
الصحيــح وانجــاز ،فــإن آخريــن اعتــروا
أنهــا «خدعــة» اتفــق عليهــا الكاظمــي
مــع االمريكيــن حيــث ال توجــد خطــوات

محــددة وال جــداول زمنيــة لالنســحاب وال
تغيــر حقيقيــا يف وضــع قــوات التحالــف،
بحســب مــا أكــد قائــد احــدى الفصائــل
القويــة املدعومــة مــن إيــران.
واشــار القيــادي إىل ان كتائــب حــزب اللــه
كانــت األكــر تشــددا ورفضــت نتائــج
املفاوضــات االمريكيــة  -العراقيــة ،ثــم
جــاءت بعدهــا عصائــب اهــل الحــق يف
الدرجــة الثانيــة.
واعتــر املوقــع؛ أن ذلــك يعنــي ان الهجامت
لــن تتوقــف وانــه حتــى االيرانيــن ال ميكنهم
وقفهــا هــذه املــرة ،وأنــه طاملــا أن الفصائــل
الرئيســية مــا زالــت تنكــر ارتباطهــا بهــذه
الهجــات ،فــإن أحــدا ال ميلــك القــدرة عــى
وقفهــا ،وان الســاحة العراقيــة ستشــتعل
مجــددا بحســب القيــادي.
ترجمة :مجلة «فييل»

أنــه يف يــوم الســبت املــايض ،ســعى الفريــق
التفــاويض العراقــي اىل املتابعــة حيــث
التقــى الســفري االمــريك وبعــض املســؤولني
العراقيــن حــول التفاصيــل املرتبطــة
بتشــكيل اللجــان بهــدف ترسيــع الخطــوات.
وقــال أحــد أعضــاء الوفــد التفــاويض
للموقــع ان «االدارة االمريكيــة الحاليــة
مدركــة لألســباب التــي جعلتنــا نضغــط
عليهــم مــن اجــل ترسيــع تشــكيل اللجــان
الفنيــة والبــدء بتحديــد مواعيــد زمنيــة».
وأشــار إىل ان واشــنطن حريصــة عــى أن
تربهــن عــى مصداقيــة البيــان الصــادر
األســبوع املــايض ،يف ختــام جولــة الحــوار
االســراتيجي األمــريك  -العراقــي.
واوضــح العضــو يف الوفــد ان الكاظمــي
اعلــن تشــكيل اللجنــة الفنيــة برئاســة
ياراللــه ،ونحــن بانتظــار الجانــب األمــريك
ليعلــن تشــكيل لجنتــه وليحــدد ممثــل
الرئيــس مــن أجــل البــدء باملرحلــة الثــاين
مــن املفاوضــات.
وتابــع «ســيكون هنــاك اجتــاع للجــان
العراقية-االمريكيــة ،رمبــا هــذا االســبوع او
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موازنة التســويات السياســية
هل تفلح في انقاذ ما تبقى منها لعام 2021
فـــــيلي

تلجــأ دول العــامل وبخاصــة التــي تعيــش
بظــل األنظمــة الدميقراطيــة اىل تطبيــق
موازنــات ماليــة فعالــة تــؤدي غرضهــا
املبــارش ،فيفــي تطبيقهــا الصائــب اىل رقــي
وتطــور مجتمعاتهــا؛ وتختــار لتحقيــق ذلــك
انســب انــواع املوازنــات ،ومنهــا مــا يدعــى
باألســلوب التقليــدي (موازنــة البنــود)،
الــذي يهتــم بالجانــب الرقــايب ،ففــي
ظــل هــذه املوازنــة يجــري الرتكيــز عــى
االعتــادات والتحقــق مــن ان إجــراءات
الــرف تجــري بصــورة ســليمة وقانونيــة،
ومثــت نــوع آخــر هــو موازنــة الربامــج
واألداء ،تقــوم عــى الرتكيــز عــى اإلنجــازات
إذ أن املوازنــة تعتمــد لتحقيــق أهــداف
معينــة وليــس ملجــرد رشاء ســلع وخدمــات،
وتهتــم بطبيعــة أنشــطة وأعــال األجهــزة
الحكوميــة؛ وهنــاك موازنــة التخطيــط
والربمجــة وظهــر هــذا األســلوب نتيجــة
الحاجــة إىل ربــط الربامــج الحكوميــة
بالخطــة العامــة للدولــة ،وهــي تجمــع
بــن األبعــاد الثالثــة للموازنــة التخطيــط،
والتنفيــذ ،والرقابــة.
وتعــد الواليــات املتحــدة االمريكيــة
أول مــن قــام بتطبيــق موازنــة التخطيــط
والربمجــة يف بدايــة ســتينات القــرن املــايض،
بهــدف معالجــة املشــكالت املســتعصية،
وكان الهــدف األســايس منهــا هــو تقديــم
أســلوب منظــم لـــتحديد األهــداف
االســراتيجية للموازنــة عــى الوقــت
املطلــوب لتنفيذهــا ،وتحديــد مراحــل
العمــل لــكل هــدف اســراتيجي ،وتعيــن أو
برمجــة املســتلزمات املطلوبــة ألداء العمــل،
وكذلــك تحديــد أو برمجــة الكلفــة املاليــة
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للوقــت املطلــوب إلنجــاز كل مرحلــة مــن
العمــل.
وقــد تعرضــت عمليــة اعــداد وكتابــة
والتصويــت عــى وتطبيــق املوازنــة العامــة
يف العــراق اىل مشــكالت كبــرة ،فجــرى
التســويف يف تســطري بنودهــا والتصويــت
عليهــا العتبــارات سياســية واجتهــادات
شــخصية ،بحســب جميــع التحليــات ،مــا
أرض كثــرا بالســكان كنتيجــة اعتياديــة
لذلــك.
وصــوت الربملــان العراقــي ،عــى قانــون
املوازنــة العامــة االتحاديــة للســنة املاليــة
 2021بعجــز تجــاوز  28تريليــون دينــار،
بعــد شــد وجــذب اســتمر ألشــهر .وبلغــت
إيــرادات املوازنــة العامــة أكــر مــن 101
تريليــون دينــار عراقــي ،فيــا قــدرت
النفقــات بـــ  129تريليونــا ،واحتســب ســعر
برميــل النفــط يف املوازنــة بـــ  45دوالراً بــدال
عــن الدينــار العراقــي ،وتثبيــت الســعر
املقــرح مــن الحكومــة للــدوالر بـــ 1450
دينــاراً لــكل دوالر ،برغــم االعرتاضــات
الكثــرة عــى تخفيــض ســعر رصف الدينــار؛
كــا صــوت الربملــان عــى حصــة إقليــم
كوردســتان  12.67مــن حجــم املوازنــة
العامــة بنحــو  10تريليونــات دينــار.
واثــار التأخــر يف إقــرار مــروع قانــون
موازنــة العــراق العامــة لعــام 2021
قلقــا لــدى خــراء يف االقتصــاد ،اذ عــدوا
أن املشــاحنات بــن القــوى السياســية
ســتخلف آثــارا اقتصاديــة ســيئة عــى البلــد
الــذي يعــاين ظروفــا صعبــة يف ظــل جائحــة
كورونــا وتذبــذب أســعار النفــط.
وقــال خــراء االقتصــاد إن تأخــر ترشيــع

املوازنــة يعرقــل اســتقرار الحيــاة
االقتصاديــة ،ويؤثــر عــى توقعــات الســوق،
وعــى االســتثامر وتشــغيل القطــاع الخــاص؛
مــا يعطــل املشــاريع الجديــدة الحيويــة
لتقليــل البطالــة وإحــداث دورة عمــل
وتنشــيط االقتصــاد.
واقــرح املتخصصــون مــن ضمــن مــا
اقرتحــوا ،ترشيــع قوانــن ماليــة دامئــة مثــل
قانــون العالقــة املاليــة بــن املركــز وإقليــم
كوردســتان العــراق ،وقانــون الــواردات
املاليــة للدولــة وادراجهــا يف املوازنــة بشــكل
ســنوي للجــم الرصاعــات السياســية التــي
تعطــل املوازنــة يف كل عــام؛ وعدم االفســاح
يف املجــال للحســابات السياســية التي تفاقم
مشــكالت العـراق املســتفحلة اصــا ،ويعــزز
ذلــك ترصيــح رئيــس إقليــم كوردســتان،
نيجريفــان بــارزاين ،بــأن اإلقليــم ملتــزم
بشــكل كامــل باالتفــاق املــرم مــع الحكومة
العراقيــة االتحاديــة الخــاص باملوازنــة لعــام
 ،2021مشــددا عــى أن تأخــر إقرارهــا
«ليســت مســؤولية اإلقليــم».
وعــدت بعــض آراء املتخصصــن ،إن بعــض
الكتــل السياســية العراقيــة حاولــت تأخــر
وعرقلــة متريــر املوازنــة نكايــة برئيــس
مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي ،عــن
طريــق إعاقــة افتتــاح مشــاريع جديــدة
تحســن مــن وضــع العــراق ،محذريــن
مــن اســتعامل املوقــف مــن املوازنــة ورقــة
انتخابيــة ،ومنبهــن اىل ان خفــض ســعر
الدينــار الــذي قررتــه الحكومــة ســيكون له
آثــار ســلبية يف حــال مل يعــزز االقتصــاد ،ومل
يقــرن مبنــح قــروض اســتثامرية لتحســن
الصناعــة والزراعــة ،متوقعــن ان يســهم

رفــع ســعر الترصيــف بدعــم الصناعــة
والزراعــة املحليــة يف منافســة املنتجــات
املســتوردة؛ حــدث هــذا برغــم ان كتــا
سياســية ،مــن بينهــا الفتــح ودولــة القانــون
وكتلــة النــر ،اعرتضــت عــى رفــع الدعــم
عــن الــدوالر ،الــذي قالــت الحكومــة إنــه
ســبب تقليــل تهريــب العملــة إىل الخــارج.
ودخــل البنــك املركــزي العراقــي يف الجــدل
عــى بعــض البنــود املختلــف عليهــا الســيام
ســعر الــرف ليعلــن اال عــودة للســعر
الســابق ،ولــن يتــم تخفيــض الســعر «بــأي
حــال مــن األحــوال» ،مبينــا أن «خفضــه
يعــد خطيئــة كــرى لــن يتجــه لهــا البنــك
املركــزي».
ورأى البنــك املركــزي ،أن «عمليــة رفــع
الــدوالر مقابــل الدينــار تأخــرت كثــرا
لكــون هــذا األمــر ســاهم يف حاميــة املنتــج
املحــي إضافــة إىل أن عمليــة الرفــع زادت
مــن الكلــف املاليــة للــدول املصــدرة
للعــراق بنســبة  22يف املئــة مــا يســهم

بزيــادة التنافــس بــن املنتــج املســتورد
واملنتــج املحــي» ،وطبعــا هــذا الــكالم
ســليم ،إذا كان البلــد ميتــاز بصناعــة واســعة
مثلــا يحــدث يف الصــن التــي ترغــب
كثــرا يف تخفيــض قيمــة عملتهــا « اليــوان»
وتطبــق ذلــك دومــا؛ لتشــجيع دول العــامل
عــى اســترياد بضاعتهــا ،وهــو مــا يحصــل
فعــا ،امــا يف الع ـراق فلــم يجــري تفعيــل
الصناعــة حتــى اآلن.
مــن جهتــه رئيــس مجلــس الــوزراء
مصطفــى الكاظمــي ،دعــا الكتــل الربملانيــة
إىل «االبتعــاد عــن املزايــدات يف قضيــة
ســعر رصف الــدوالر « ،مشــددا عــى ان
قـرار تخفيــض قيمــة الدينــار جــرى اتخــاذه
مــن قبــل البنــك املركــزي «وفــق رؤيــة
واســراتيجية هادفتــن».
وقــال الكاظمــي يف جلســة للحكومــة ،إن
العــراق بــدأ يلمــس نتائــج القــرار «عــى
منــو االحتياطــي النقــدي ،وعــى تصنيــف
العــراق االئتــاين دوليــا».

وصحيــح ان تســويات سياســية أخرجــت
عمليــة املصادقــة عــى املوازنــة املاليــة
مــن عنــق الزجاجــة ،ولكــن اســتعراض
الخالفــات التــي رافقــت املوازنــة ،يبــن انهــا
رافقــت ايضــا موازنــات األعــوام املاضيــة،
وكانــت التســويات السياســية هــي الحكــم
والفيصــل يف التوافــق والتصويــت؛ وهــو امر
خاطــئ يجــب تجــاوزه ووضــع املعالجــات
الحقيقيــة القانونيــة ملنــع تك ـراره بحســب
املتخصصــن ،الذيــن يحــذرون دامئــا مــن ان
إبقــاء األســس الخاطئــة ذاتهــا يف الحــوارات
بشــأن بنــود املوازنــة يــؤدي اىل املامطلــة
يف إنجازهــا مبــا يلبــي طموحــات الســكان
فيــا يتعلــق بتلبيــة مطالبهــم وحقوقهــم
يف العمــل والســكن والضــان الصحــي
واالجتامعــي؛ التــي يشــكل االخفــاق
يف االســتجابة لهــا ،بحســب املراقبــن
تهديــدا للمجتمــع وفقدانــا لثقــة الشــارع
بالحكومــات والسياســيني؛ ومنــع الوصــول
بالبلــد اىل الرخــاء واالســتقرار املنشــود.
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فـــ

مجـتـــمـع

واشنطن بوست عن تظاهرات العراق
مسؤولون متخوفون من عودة
االحتجاجات وحراس السلطة يتربصون
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»
األمريكية ان المتظاهرين العراقيين
الذين احتجوا من بغداد الى انحاء
المحافظات الجنوبية ،كان لديهم حلم
بقيامة وطن ،وان هذا الحلم تحطم
بالقوة.
فـــيلي

قليل من األمل
ويف تقريــر معزز بصــور املتظاهريــن ورجال
االمــن وســاحات االعتصــام ،تحــت عنــوان
«هديــر األمــل ..صمــت اليــأس» ترجمتــه
«فيــي» ،قالــت الصحيفــة األمريكيــة
انــه مــر أكــر مــن عــام منــذ أن اســقط
املتظاهــرون رئيــس الحكومــة يف اطــار أكــر
االحتجاجــات العراقيــة منــذ أجيــال ،مشــرة
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اىل ان املتظاهريــن ولــدوا يف ظــال الغــزو
الــذي قادتــه الواليــات املتحــدة يف العــام
 ،2003وطالبــوا بإنهــاء النظــام الســيايس
الــذي نصبــه االمريكيــون.
واشــارت الصحيفــة اىل ان املتظاهريــن كانوا
يريــدون أيضــا انهــاء سياســات الفســاد
والطائفيــة التــي مل تــرك لهــم ســوى القليــل
مــن االمــل باملســتقبل يف بلدهــم ،بحســب

أقوالهــم ،فيــا كان شــعارهم «نريــد وطنا».
واعتــرت الصحيفــة؛ أن هــذا الحلــم تحطــم
بالقــوة املميتــة ،وأن أكــر مــن  600متظاهر
قتلــوا مــن جانــب قــوات االمــن وجامعــات
امليليشــيات ،وجــرح االف اخــرون ومازالــوا
أحيــاء يتعايشــون مــع ندوبهــم.
واضافــت انــه يف مايو/أيــار  ،2020جــاء
رئيــس جديــد للــوزراء متعهــدا بتحقيــق

العدالــة للقتــى ،لكــن مل تتــم إدانــة أي
عنــر يف قــوات األمــن ،فيــا غالبيــة
املصاعــب التــي ألهمــت حركــة التظاه ـرات
ازدادت ســوءا بســبب االزمــة االقتصاديــة
التــي ترافقــت مــع وبــاء كورونــا.
وكانــت ســاحة التحريــر يف بغــداد التــي
التقطــت صــور لهــا يف ينايــر  ،2020نقطــة
التجمهــر االساســية لحركــة االحتجــاج يف

املدينــة خــال العــام املــايض .وبعــد أكــر
مــن عــام بقليــل ،يف  15مــارس/آذار ،كانــت
الســاحة خاليــة تقريبــا ،باســتثناء دوريــات
الرشطــة والجنــود.
االستياء مستمر
وأشــارت إىل ان الســاحات نــادرا مــا
صــارت متتلــئ باملتظاهريــن هــذه االيــام،
لكــن االســتياء الشــعبي مســتمر ،وتخــرج

تظاهــرات متفرقــة اســبوعيا امــام املبــاين
الحكوميــة ،تطالــب الوظائــف والخدمــات،
ال تســتطيع الدولــة التــي تعــاين مــن نقــص
األمــوال وانعــدام الكفــاءة ،أن توفرهــا لهم.
وقتــل الع ـرات مــن املتظاهريــن بإطــاق
الرصــاص مــن جانــب قــوات األمــن خــال
العــام املــايض ،واختفــى ناشــطون بفعــل
امليليشــيات املدعومــة مــن ايــران ،وفقــا
ملراقبــي حقــوق اإلنســان.
وذكــرت الصحيفــة االمريكيــة انــه خوفــا عــى
حياتهــم ،فــإن شــبانا متظاهريــن هربــوا اىل
اقليــم كوردســتان او اىل خــارج العـراق.
وفيــا يقــرب فصــل الربيــع ،فــإن مســؤولني
عراقيــن يعــرون يف مجالــس خاصــة عــن
قلقهــم مــن أن شــبكة الكهربــاء لــن تكــون
قــادرة عــى تلبيــة حاجــات اســتهالك
املواطنــن خــال شــهور الصيــف امللتهبــة،
مــا ســيجلب املزيــد مــن املتظاهريــن
اىل الشــوارع ،وهــو مــا قــد يعــد العــدة
ملواجهــة قاتلــة اخــرى.
استعراض للقوة
واشــارت الصحيفــة اىل ان املصــور الصحــايف
اميلــن مالفاتــو زار مواقــع التظاهــرات يف
بغــداد يف ذروة حركــة االحتجــاج يف العــام
 ،2020ثــم بعدهــا بعــام واحــد.
وقــال «نظــرت عــر نافــذة الســيارة بينــا
كنــا نعــر ســاحة التحريــر .شــعرت بفــراغ
مزعــج .الخيــام كانــت فارغــة ،وطــاوالت
الحلــوى والفواكــه والشــاي ،اختفــت.
وباالضافــة اىل ذلــك ،اختفــى ايضــا الفــرح
باالميــان بــان هــذه الثــورة تحــدث مــن
اجــل عــراق افضــل».
وبــدل كل ذلــك ،هنــاك عــدد كبــر مــن
الشــبان الــذي يرتــدون مالبــس زيتيــة
وكحليــة داكنــة وأحيانــا ســوداء ،يقومــون
بالحراســة يف مــا يبــدو كأنــه اســتعراض
للقــوة ،وأن الرســالة كانــت واضحــة:
أننــا هنــا ،واننــا نســيطر عــى املــكان
واملتظاهــرون لــن يعــودوا.
ترجمة :مجلة «فييل»
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بدعم جهات سياسية
وتواطؤ ضباط أمن..

المخدرات تتفشى

في مدينة اإلمام علي
فيلي
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كشفت مصادر أمنية
ومحلية في محافظة النجف
التي تضم مرقد اإلمام
علي ،عن وقوف جهات
سياسية وراء تفشي ظاهرة
المتاجرة وتعاطي المخدرات
في اآلونة األخيرة ،محذرين
ً
خطرا
من أنها باتت تمثل
ً
ً
ومجتمعيا على أهالي
أمنيا
المحافظة..

ويقــول ضابــط أمــن مختــص مبكافحــة
املخــدرات ،فضــل عــدم الكشــف عن اســمه،
يف حديــث لــ»فيــي» ،انــه تعــرض لشــتى
انــواع املضايقــات يف عملــه مــن قبــل بعــض
الجهــات السياســية وانتهــى االمــر بنقلــه اىل
مــكان آخــر ،غــر مركــز مكافحــة املخــدرات
الرئيــي.
ويبــن أن «تجــارة املخــدرات يف النجــف
بــدأت تزدهــر بشــكل كبــر مل تشــهده
املحافظــة مــن قبــل ،خاصــة مــع انخفــاض
أعــداد املنتســبني يف مركــز مكافحــة
املخــدرات بعــد نقــل نصفهــم دون أي
تعويــض لهــم ،حتــى اآلن».
ويوضــح الضابــط أن «عمليــات النقــل بــن
تجــار املخــدرات باتــت عبــارة عــن مــواد
كبــرة تصــل إىل كليوغرامــات يف اآلونــة
األخــرة ،بــدال مــن املــادة البســيطة التــي
كانــت تنقــل ســابقا والتــي هــي عبــارة عــن
غرامــات».
ويلفــت إىل أن «ملــف املخــدرات يف النجــف
تقــف وراءه جهــات سياســية كبــرة تســعى
لكســب املــال بشــتى الطــرق حتــى لــو
كان األمــر عــى حســاب دمــار املجتمــع
النجفــي».
هــذا الــكالم يؤيــده احــد اعضــاء مجلــس
محافظــة النجــف املنحــل ،بالقــول «موضــوع
املخــدرات يف املحافظــة ،ملــف شــائك
والجميــع مشــرك بــه بــا اســتثناء وعــى
املســتويات العليــا يف القــرار الســيايس».
ويوضــح العضــو الــذي رفــض الكشــف
عــن هويتــه ،أن «حركــة تجــارة املخــدرات
يف النجــف تتــم بحريــة غــر مســبوقة،
والســيطرات األمنيــة غالبيــة املوجوديــن
فيهــا متعاونــون مــع تجــار املخــدرات،
ويقومــون بتســهيل مهمــة هــؤالء التجــار».
ويؤكــد أن «هنــاك تجــاوزات خطــرة وكبــرة
مــن قبــل عنــارص الســيطرات عــى املواطنــن
األبريــاء املتمكنــن ماليــا بغيــة ابتزازهــم

مببالــغ ماليــة ،او تحويلهــم للقضــاء بصفــة
متهمــن بتجــارة املخــدرات».
ويضيــف أن «عمليــة االبتــزاز تتــم مــن
خــال وضــع رجــال الســيطرات بعــض
الحبــوب املخــدرة أثنــاء عمليــات تفتيــش
العجــات ،وبعــض املواطنــن تــم حكمهــم
قضائيــا بســبب هــذا األمــر ،لكــن البعــض
االخــر املتمكــن ماليــا قبــل مســاومة العنارص
األمنيــة ودفــع املبالــغ املاليــة املطلوبــة منــه،
وإزالــة القضيــة عنــه».
ويشــر عضــو املجلــس ،اىل ان «هنــاك ضباطاً
ســابقني يف مكافحــة مخــدرات النجــف قامــوا
باضطهــاد املواطــن النجفــي الــذي هــو
الضحيــة األوىل يف ملــف املخــدرات» ،مؤكــدا
أن «هــؤالء الضبــاط مدعومــون مــن جهــات
سياســية ،تقــف خلفهــم بقــوة يف حــال تــم
احالتهــم للجهــات التحقيقيــة او نقلهــم
ألماكــن أخــرى ،كونهــم مســتفيدين منهــم».
ويــرى املســؤول املحــي الســابق ،أن «الحــل
يكمــن يف تطبيــق القانــون بشــكل صحيــح
عــى الجميــع ،وليــس عــى فــرد دون آخــر»،
موضحــا ان «وزارة الداخليــة بحاجــة إىل
إعــادة بلــورة القوانــن املختصــة مبوضــوع
املخــدرات ،فضــا عــن دراســة امللــف
الخــاص بالضبــاط املرشــحني الذيــن تــوكل
لهــم أعــال يف مركــز رشطــة املخــدرات
باملحافظــة».
وكشــف مصــدر أمنــي مطلــع يف محافظــة
النجــف ،عــن «اســتمرار إفـراغ مركــز شــعبة
مكافحــة املخــدرات يف املحافظــة مــن أكــر
مــن نصــف منتســبيها».
وذكــر املصــدر لشــفق نيــوز ،أن «عمليــة نقل
الضبــاط مل يتــم تعويضهــا حتــى اآلن ،رغــم
مــرور قرابــة الشــهر عــى هــذا املوضــوع
« ،مرجحــا «وجــود اســتهداف مقصــود
للمحافظــة مــن أجــل جعلهــا مرك ـزا رئيســيا
لتجــارة املخــدرات يف البلــد».
ورفــض املصــدر بيــان أعــداد واحصائيــة

خاصــة عــن تجــار املخــدرات يف املحافظــة،
لكنــه اكــد ان األعــداد بتزايــد يومي وبشــكل
كبــر وغــر مســبوق.
ويقــول عضــو مفوضيــة حقــوق اإلنســان
يف العــراق ،فاضــل الغــراوي ،إن «تجــارة
املخــدرات ال تقتــر عــى النجــف دون
ســواها ،بــل الجميــع متــورط بهــذا امللــف
الخطــر واملفوضيــة أرشت أرقامــاً كبــرة
جــدا».
ولفــت إىل أن «عــام  2020كان عامــا ذا
معطــف خطــر بتجــارة املخــدرات يف البــاد،
حيــث تصــدرت محافظــات البــرة ،وذي
قــار ،وميســان ،وبغــداد ،باقــي املحافظــات
يف تجــارة وتعاطــي املخــدرات».
وأكــد الغ ـراوي يف حديــث لشــفق نيــوز ،أن
«اغلــب املخــدرات املنتــرة يف املحافظــات،
هــي الكريســتال والكبتاغون (صفــر واحد)»،
الفتــا إىل أن «أســباب تعاطــي هــذه املــادة
الخطــرة ،هــي غالبيتهــا تتعلــق بالحالــة
النفســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،وهــي
ال تســتهدف املناطــق املقدســة كالنجــف
وكربــاء ،بــل كافــة األماكــن الرخــوة يف
البــاد».
وبــن أن «مــادة الكريســتال تنتــر
مــن محافظــة البــرة اىل بغــداد ،بينــا
الكبتاغــون ينشــط يف غــريب العــراق
وشــاله ،ونســبة التعاطــي االعــى ســجلت
لــدى اعــار مــن  18اىل  35ســنة ،حيــث أن
غالبيــة املتعاطــن هــم مــن حملــة الشــهادة
االبتدائيــة».
واوضــح الغــراوي ،أن «العــراق تحــول مــن
ســوق لعبــور املخــدرات إىل ســوق رائحــة
لهــا ،وهــذا مــؤرش خطــر جــدا ويســتدعي
وقفــة جــادة مــن جميــع األط ـراف ،خاصــة
وان البــاد بحاجــة إىل تطويــر القوانــن
االجرائيــة بهــذا الخصــوص ،واســتحداث
مصحــات عالجيــة للمدمنــن عــى
املخــدرات».
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تعرضت األخبار المتعلقة بظهور
وانتشار فيروس كورونا ومرض
كوفيد  19الناتج عنه وتحوراته،
وصوال الى اللقاحات المعلنة ،الى
تناقضات كبيرة ،لم تخلو من
االثارات ،التي ال يستند معظمها
الى أساس سليم ورؤية واقعية او
علمية ،غير ان بعضها صدر من
شخصيات ومصادر علمية مرموقة.

فيروس كورونا
بين ارتفاع اإلصابات

فيـلي

ومفهوم المؤامرة المتحور!
فمــع ظهــور الفــروس وانتشــاره يف مدينــة
ووهــان الصينيــة ،قــال لــوك مونتانييــه
عــامل الفريوســات الفرنــي الشــهري الــذي
فــاز بجائــزة نوبــل يف عــام  2008الكتشــافه
فــروس نقــص املناعــة املكتســبة (اإليــدز)،
يف مقابلــة مــع قنــاة  CNewsالفرنســية ،أن
فــروس كورونــا مل ينشــأ يف الطبيعــة وأنــه
متالعــب بــه ،مردفــا ،إنــه يف أثنــاء عمليــة
صنــع لقــاح اإليــدز ،أخــذ شــخص مــا املــادة
الوراثيــة وأضافهــا إىل فــروس كورونــا.
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ويستشــهد مونتانييــه بورقــة مســحوبة
نُــرت مــن علــاء هنــود قالــوا إنهــم
عــروا عــى تسلســل لفــروس نقــص املناعــة
املكتســبة يف فــروس كورونــا.
املحامــي األمــريك فرانســيس بويــل وهــو
أســتاذ القانــون يف جامعــة هارفــارد ،الــذي
صــاغ قانــون  1989الــذي يحظــر األســلحة
البيولوجيــة ،ادعــى إن الفــروس التاجــي
هــو ســاح بيولوجــي معــدل وراثيــا رسب
مــن مختــر للفريوســات يف ووهــان الصينية.

ويشــدد عــى أن الفــروس املســتجد معــدل
وراثيــا بعــد إدخــال بروتينــات مــن فــروس
نقــص املناعــة املكتســبة (اإليــدز) ،كــا
زعــم أن مؤســس رشكــة مايكروســوفت بيــل
جيتــس متــورط يف انتشــار الفريوســات.
التوظيف السيايس للشائعات
التقطــت تعليقــات بويــل يف التلفزيــون
الحكومــي اإليــراين ،ووســائل اإلعــام
الحكوميــة الروســية ،ومواقــع يف الواليــات

املتحــدة وحــول العــامل ،مربزيــن قولــه بــدا
يل أنــه مــن الواضــح أن هــذا خــرج مــن
ووهــان يب إس إل  ،4رافضــا التفســر بــأن
الفــروس ظهــر مــن ســوق ووهــان كونــه
غــر معقــول متامــا.
ومــن الصــن إىل إيــران إىل روســيا إىل
الواليــات املتحــدة ،لوحــظ ان الحكومــات
يف شــتى دول العــامل ضاعفــت االدعــاءات
لدوافــع خاصــة ،كذلــك جــرى وصــف
أســاتذة الجامعــات الذيــن ليــس لديهــم

شــهادة أو تدريــب يف علــم الفريوســات
عــى أنهــم خــراء.
غــر ان فريقــا مــن منظمــة الصحــة العامليــة
خلــص إىل أنــه مــن غــر املحتمــل للغايــة
أن يكــون الفــروس قــد تــرب مــن مختــر
ووهــان ،وقــال خــراء آخــرون إن الفــروس
ال يظهــر أي عالمــات عــى التالعــب الجيني.
وتبنــى مركــز أبحــاث العوملــة التــي يتخــذ
مــن مونرتيــال بكنــدا مقــرا لــه ،نظريــة
املؤامــرة يف نشــأة فــروس كورونــا ،وعلــق

املركــز بــأن الفــروس رمبــا يكــون نشــأ يف
الواليــات املتحــدة قبــل وصولــه إىل الصــن،
مــا لفــت انتبــاه املســؤولني يف بكــن،
فقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة
الصينيــة قــد يكــون الجيــش األمــريك هــو
الــذي جلــب الوبــاء إىل ووهــان ..تحلــوا
بالشــفافية ..انــروا بياناتكــم ..الواليــات
املتحــدة مطالبــة بــرح .ويقــود املركــز
املذكــور ،ميشــيل شوسودوفســي ،وهــو
أســتاذ فخــري لالقتصــاد يف جامعــة أوتــاوا،
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الــذي جــادل بــأن الجيــش األمــريك ميكنــه
التحكــم يف الطقــس.
ويف مواجهــة ذلــك قالــت منظمــة الصحــة
العامليــة انــه مل يظهــر أي دليــل يشــر إىل
أن الفــروس نقــل إىل الصــن مــن الواليــات
املتحــدة.
امــا كيفــن باريــت ،وهــو محــارض ســابق
عــن اإلســام يف جامعــة ويسكونســن
ماديســون االمريكيــة ،فقــد ادعــى إنــه
متأكــد بنســبة  80يف املئــة مــن أن فــروس
كورونــا تــم إنشــاؤه بوســاطة عنــارص داخــل
الحكومــة األمريكيــة بصفتــه ســاحا بيولوجيا
ويســتعمل ملهاجمــة الصــن ،وقــال أيضــا إن
إيــران كانــت هدفــاً ثانويــا ،و إن التفــي
املبكــر يف ذلــك البلــد يشــر إىل أن األمريكيني
و أو رشكائهــم اإلرسائيليــن  ...رمبــا هاجمــوا
إيــران عمــدا ،مرصحــا لوكالــة أسوشــيتد
بــرس بــدا واضحــا إىل حــد مــا بالنســبة يل أن
الفرضيــة األوىل التــي ميكــن أن ينظــر إليهــا
املــرء عندمــا يحــدث يشء غــر اعتيــادي
مثــل جائحــة كوفيــد ،هــو أنــه ســيكون
رضبــة حــرب بيولوجيــة أمريكيــة.
ويف ايــران اعلــن حســن ســامي قائــد
الحــرس الثــوري اإلي ـراين أن إي ـران تخــوض
معركــة ضــد فــروس قــد يكــون نتــاج هجوم
بيولوجــي أمــريك؛ وامــر مبنــاورة دفــاع
بيولوجــي للقــوات الربيــة الختبــار قــدرة
البــاد عــى مكافحــة هجــوم بيولوجــي،
وســبق للمرشــد اإليــراين عــي خامنئــي ان
كان مــن بــن أوائــل قــادة الــدول الذيــن
اعلنــوا أن الفــروس التاجــي ميكــن أن يكون
ســاحا بيولوجيــا ابتكرتــه الواليــات املتحدة؛
وحتــى فيــا يتعلــق بالعــاج رفــض خامنئي
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املســاعدة األمريكيــة للتصــدي للفــروس،
قائــا مــن املحتمــل أن يكــون الــدواء
األمــريك وســيلة لنــر الفــروس بشــكل
أكــر ،وكذلــك رفــض قبــول لقاحــات فــروس
كورونــا املصنعــة يف بريطانيــا والواليــات
املتحــدة ،واصفــا إياهــا بأنهــا ممنوعــة.
جبهات التصدي للقاحات
وفيــا يتعلــق باللقاحــات املكتشــفة
واملصنعــة ،يجــري ترويــج نظريــات املؤامرة
التــي تزعــم عــى ســبيل املثــال أن لقاحــاً
ضــد «كوفيــد ُ »19 -يــؤدي إىل زرع رشيحــة
إلكرتونيــة يف الجســم ،غــر ان شــبكة
«فريســت درافــت» وهــي منظمــة غــر

حكوميــة لفحــص صحــة األخبــار يف وســائل
اإلعــام الدوليــة  ،كتبــت تقــول يف دراســة
لهــا ،أنــه «عندمــا يتعــذر عــى النــاس
الوصــول بســهولة إىل معلومــات موثوقــة
عــن اللقاحــات ،وعندمــا تكــون الريبــة
كبــرة يف األشــخاص واملؤسســات املعنيــة
باللقاحــات ،فــإن املعلومــات الخاطئــة متــأ
هــذا الفـراغ برسعــة كبــرة وتغــذي تدريجياً
عــدم الثقــة املتزايــدة تجــاه اللقاحــات».
وأنشــأت املنظمــة تصنيفــاً لشــتى
املعلومــات املتعلقــة باللقاحــات ،واملنتــرة
عــى الشــبكات االجتامعيــة مثــل «تويــر»
و«إنســتغرام» و«فيســبوك» باللغــات

اإلنجليزيــة والفرنســية واإلســبانية.
ومــن بــن  14مليــون منشــور تحتــوي عــى
كلمتــي «لقــاح» أو «تطعيــم» نُــرت يف
غضــون ثالثــة اشــهر ،اســتعملت املنظمــة
غــر الحكوميــة عينــة مــن  1200مــن
املنشــورات األكــر رواجــاً ،التــي أنتجــت
بدورهــا أكــر مــن  13مليــون تفاعــل،
منوهــة اىل أن «موضوعــن كانــا مهيمنــن يف
اللغــات» الثــاث ،هــا «الدوافــع السياســية
واالقتصاديــة وراء اللقاحــات» و«ســامة
اللقاحــات ورضورتهــا».
وابــدت املنظمــة قلقـاً مــن تأثــر املعلومات
املضللــة عــى تقبــل اللقاحــات بشــكل عــام،

واللقــاح ضــد «كوفيــد» بشــكل خــاص.
وخلصــت املنظمــة اىل أن «نظريــات
املؤامــرة» بشــأن التطعيــم «منتــرة بشــكل
مفــرط عــى الشــبكات االجتامعيــة»،
واتخــذ كثــرون مواقــف مــن اللقاحــات
الــرويس والصينــي واالمريــي والربيطــاين
وفقــا العتبــارات سياســية.
يقابــل ذلــك التجــارب املختربيــة التــي
أجريــت عــى اللقاحــات املكتشــفة؛ فيخلص
املتخصصــون اىل انــه ال ميكــن أن تتســبب
لقاحــات الناقــات الفريوســية العــدوى
بكوفيــد  19أو بالفــروس الناقــل؛ أيضــا،
ولــن تصبــح املــادة الوراثيــة التــي يوصلهــا

الناقــل جــزءا مــن حمضنــا النــووي ،ويف
حــن تشــر األبحــاث إىل أن لقاحــات كوفيــد
 19أقــل فعاليــة ضــد الســاالت املتحولــة،
يظهــر أن اللقاحــات مــا زالــت قــادرة عــى
توفــر حاميــة ضــد اإلصابــة بحالــة شــديدة
مــن كوفيــد  ،19برغــم بعــض الحــاالت
التــي مل تجــري فيهــا االســتجابة للقاحــات،
وتســببت يف بعــض الضحايــا؛ ومــا زالــت
هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن األبحــاث،
فضــا عــن ذلــك ،تعكــف رشكات إنتــاج
اللقاحــات حال ًيــا عــى إنتــاج جرعــات لقــاح
معــ ِززة لتحســن الحاميــة ضــد الســاالت
املتحولــة.
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العراقيون في تركيا
هموم اللجوء القاسية ومحنة
الجائحة المتواصلة

ينتقـــل الى تركيـــا ويعيش فيها عدة فئـــات من العراقييـــن الذين قدرت اعدادهم بحســـب وزارة
الهجـــرة العراقيـــة بأكثـــر من  700ألف شـــخص حتى نهايـــة ســـنة  ،2020وطبعا فان هنـــاك اعدادا
أخـــرى من غيـــر المســـجلين؛ وتعد فئـــة طالبـــي اللجوء لـــدى مكاتب األمـــم المتحـــدة من اهم
فئـــات العراقيين التـــي تواجدت في تركيـــا في أوقـــات متعددة واكثرهـــا معاناة؛

فـــيلي

كــا ان اســبابا أخــرى دفعــت كثــرا مــن
العراقيــن للتوجــه إىل تركيــا ،منهــا تواجــد
األمــن وســهولة الســفر إليهــا ،فضــا عــن
قلــة التكاليــف وقربهــا مــن العــراق،
وعدهــا الوجهــة الســياحية األرخــص
لســكان املنطقــة.
كــا أقبــل عراقيــون عــى امتــاك العقــارات
يف تركيــا بشــكل كبــر مقارنــة ببقيــة
الجنســيات والجاليــات العربيــة ،وفقــا
لجهــات إعالميــة وحقوقيــة تركيــة التــي
تعــزو ذلــك إىل ســهولة التعامــل القانــوين
يف االســتمالك وكذلــك التجنيــس ومنحهــم
إذن اإلقامــة ،كــا ان هنــاك مــن يشــري
العقــارات يف تركيــا ،ألجــل الحصــول عــى
الجنســية الرتكيــة ،وهنــاك مــن يشــري
ألجــل االســتقرار يف تركيــا.
طالبو اللجوء املعاناة األصعب
وتعــد فئــة طالبــي اللجــوء مــن أكــر فئــات
العراقيــن تعرضــا للظلــم؛ بســبب االنتظــار
الطويــل الــذي تعــاين منــه لغــرض قبــول
ملفاتهــا لالســتيطان يف بلــد ثالــث يف ظــل
تنامــي حالــة اليــأس وانعــدام االمــل التــي
تســتبد بكثــر منهــم وبخاصــة العائــات
مــن جــراء الرتقــب لســنوات طــوال مــن
دون حســم ملفاتهــم ،فضــا عــن ان النســبة
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األعظــم مــن طالبــي اللجــوء مــن العراقيــن
ال ميتلكــون مصــدرا ماليــا ثابتــا ومســتقرا
للدخــل إلدامــة حياتهــم ،فظلــت قضيتهــم
معلقــة مــن دون حــل.
وعــن ذلــك يقــول «أبــو احمــد» الــذي
فضــل عــدم ذكــر املنطقــة التــي اختارتهــا
لــه االمــم املتحــدة للســكن فيهــا بحســب
رشوط خاصــة؛ تشــمل فيــا تشــمل منــع
تــرك مكانــه اىل منطقــة ثانيــة ،ان معاناتــه
طالــت كثــرا وقــد اســتمر عــدة ســنوات يف
املداومــة عــى املجــيء اىل مكتــب األمــم
املتحــدة بصــورة شــبه يوميــة بأمــل حصــول
املوافقــة عــى االســتيطان يف بلــد ثالــث مــن
دون فائــدة ،شــاكيا مــن انــه باتــت تعرتيــه
حالــة ســأم وتشــاؤم هــو وأوالده الثالثــة
الذيــن يقــول انهــم كــروا اآلن وال يعــرف
مصريهــم املســتقبيل بحســب تعبــره.
ومــا زاد الطــن بلــة قيــام املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
بإنهــاء عمليــة التســجيل وتحديــد وضــع
الالجــئ يف تركيــا منــذ أيلــول عــام ،2018
واناطــة امــر متابعــة شــؤون الالجئــن
باملديريــة العامــة إلدارة الهجــرة الرتكيــة،
بصفتهــا الســلطة الوطنيــة التــي يعهــد بهــا
قانــون األجانــب والحاميــة الدوليــة ،وهــي
املســؤولة عــن تســجيل ومعالجــة طلبــات
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الحاميــة الدوليــة.
وابتــداء مــن  10ايلــول  ،2018توقفــت
املفوضيــة عــن تســجيل وإحالــة األجانــب
الذيــن يرغبــون يف التقــدم بطلــب للحاميــة
الدوليــة يف تركيــا .وتوفــت املفوضيــة عــن
تنفيــذ إجــراءات تحديــد وضــع الالجــئ،
وعــى األجانــب الذيــن يرغبــون يف التقــدم
بطلــب للحصــول عــى الحاميــة الدوليــة يف
تركيــا التوجــه إىل املديريــات اإلقليمية إلدارة
الهجــرة ( )PDMMيف املــدن عنــد دخــول
البــاد ،وتجــري املديريــات اإلقليميــة إلدارة
الهجــرة التســجيل واملعالجــة اإلضافيــة
لطلبــات الحاميــة الدوليــة املقدمــة مــن
األفــراد.
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وبرغــم قــول مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لشــؤون الالجئــن انهــا ســتواصل
أنشــطتها املتعلقــة بالحاميــة ،يف تركيــا،
وستســتمر يف الوصــول إىل املتقدمــن
بطلبــات الحاميــة الدوليــة ،ومبوافقــة
مقــدم الطلــب ،عــى املعلومــات املتعلقــة
بطلــب الحاميــة الدوليــة التــي يقدمهــا
الفــرد للمديريــة اإلقليميــة إلدارة الهجــرة
( ،)PDMMفــان ذلــك االمــر غــدا شــكليا
اآلن بحســب قــول كثــر مــن الالجئــن،
وبالفعــل فلقــد جــرى تقديــم النصيحــة
للذيــن ينــوون التقــدم بطلــب اللجــوء يف
األرايض الرتكيــة ،بالذهــاب إىل املديريــات
اإلقليميــة إلدارة الهجــرة عنــد الوصــول إىل

تركيــا والتقــدم بطلــب التســجيل.
هم آخر فاقم املشكالت
كورونا ٌ
كــا جــرى االعــان انــه ومتاش ـ ًيا مــع قيــود
الســفر الدوليــة للحــد مــن انتشــار فــروس
كورونــا ،جــرى تأجيــل الســفر لغــرض
التوطــن مؤق ًتــا ،مــع الوعــد باســتئناف
عمليــة الســفر عندمــا يتــم احتــواء
الفايــروس ،وقالــت املفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن واملنظمــة
الدوليــة للهجــرة انهــا ســتفعل ذلــك عندمــا
تحصــل عــى حجــز إضــايف للســفر ،وأعلنــت
انــه جــرى تأجيــل مقابــات املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
إلعــادة التوطــن (وجهــا لوجــه) حتــى

إشــعار اخــر ،بغيــة الحفــاظ عــى ســامة
الالجئــن واملوظفــن بســبب فــروس كورونــا
.COVID-19
واردفــت ،ان املفوضيــة الســامية لشــؤون
الالجئــن لألمــم املتحــدة ســتعمل مــع
الحكومــة الرتكيــة والــدول الثالثــة للعثــور
عــى حلــول دامئــة لالجئــن األكــر ضعفــاً
الذيــن يواجهــون مخاطــر تؤثــر عــى
حاميتهــم يف بلــد اللجــوء.
لقــد اثــرت تلــك اإلجـراءات وكذلــك تنامــي
جائحــة كورونــا وفــرض حظــر التجــوال ملدد
طــوال عــى أوضــاع الالجئــن العراقيــن
يف تركيــا وزادت أوضاعهــم ســوءا ،وعــاىن
مــن ذلــك حتــى املقيمــن ،مــا أدى اىل ان

يفقــد كثــرون منهــم أعاملهــم بســبب ذلــك
وخــروا بذلــك مصــادر رزقهــم مــا أدى اىل
رجــوع كثرييــن اىل العـراق برغــم صعوبــات
الحيــاة غــر املشــجعة فيــه؛ كــا ان كثــرا
اخريــن يفكــرون ويخططــون للعــودة؛
كــا ان اإلجــراءات االقتصاديــة للحكومــة
العراقيــة وخفــض قيمــة العملــة العراقيــة
امــام الــدوالر تســبب يف انخفــاض رواتــب
املتقاعديــن الذيــن يشــكلون نســبة كبــرة
مــن العراقيــن املتواجديــن يف تركيــا ،فلــم
تعــد رواتــب كثــر منهــم كافيــة ملعيشــة
ارسهــم.
ويقــول س .البيــايت ،وهــو موظــف متقاعــد
واب لولديــن وبنــت ان راتبــه انخفــض

مبقــدار  100دوالر يف الشــهر بحســب ســعر
الــرف الجديــد للدينــار مقابــل الــدوالر،
ويقــول ان ذلــك االنخفــاض اثــر كثــرا عــى
وضعهــم املعيــي ،وعــى وضعيــة ابنائــه يف
الدراســة وبخاصــة ان ابنــا لــه فقــد عملــه
الــذي كان يدعمهــم بســبب جائحــة كورونــا
وحظــر التجــوال ،مســتدركا انــه مــع ذلــك
مل يفكــر لحــد اآلن بالرجــوع للع ـراق ،فهــو
يــرى ان الحيــاة يف تركيــا افضــل برغــم
الصعوبــات الجديــدة للعملــة ،وارتفــاع
كثــر مــن األســعار بســبب انخفــاض قيمــة
اللــرة الرتكيــة.
لقــد أعلنــت وزيــرة الهجــرة العراقيــة
يف نهايــة عــام  ،2020انهــا حصلــت مــن
الحكومــة الرتكيــة عــى موافقــة مبدئيــة
تقــي بعــدم إجبــار الالجئــن العراقيــن
املرفوضــة طلبــات لجوئهــم مــن منظــات
األمــم املتحــدة ،عــى العــودة إىل بالدهــم،
وتحــدث بيــان للوزيــرة عــن «إمكانيــة
الســاح لهــم (الالجئــن) بتحويــل إقاماتهــم
مــن ( )UNإىل (إقامــة) ســياحية أو عقاريــة
وعــدم إجبارهــم عــى العــودة ،وإلغــاء
املنــع ملــدة خمــس ســنوات مــن دخــول
تركيــا لــكل مــن يرغــب بإغــاق ملفــه يف الـــ
(.»)UN
ويشــخص عراقيــون متواجــدون يف
تركيــا وينتقــدون غيــاب دعــم الحكومــة
العراقيــة والســفارة ألصحــاب املرشوعــات
واملســتثمرين العراقيــن املتواجديــن يف
تركيــا ،برغــم ان العراقيــن تصــدروا قامئــة
األجانــب يف رشاء العقــارات برتكيــا بحســب
مصــادر متعــددة ،ويتحــدث آخــرون عــن
اضطــرار الجئــن اىل تــرك املــدن التــي
خصصــت لهــم لإلقامــة؛ بســبب الظــروف
االقتصاديــة واملعيشــية القاســية مــا
يجربهــم عــى االنتقــال اىل مناطــق أخــرى
قــد تتحســن فيهــا أوضاعهــم.
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جيل شبابي جديد

يتحدى النظام األبوي
السياسي واالجتماعي

وال يعترف به

عـدنــان ابـو زيــد

أصبح من الضروري ،االشتغال على
ّ
المتعلق بحركات
البحث األكاديمي
االحتجاج في العراق ،وفهم بواعث
اندالعها ،ونكوصها ،واحتماالت
اشتعال جذوتها من جديد،
أو ربما تكتسب اشكاال أخرى
جديدة في المستقبل او تؤول
الى تظاهرات نمطية كتلك التي
تحدث في دول العالم المختلفة،

66

العدد 208
الســنة السابعـة عشر

وفيــا اذا هــي ثــورة اجتامعيــة أم حركــة
سياســية.
تخمــن تحليــات بــان االنســجام االحتجاجي
ّ
الــذي ظهــر يف ســاحات التظاهــر وانســحب
عــى الشــارع ،ســوف لــن يتطــور اىل حـراك
قابــل للحيــاة ،ألســباب تتعلــق بطبيعــة
النظــام االجتامعــي والســيايس يف العــراق،
وهــو مــا حــدث يف النهايــة ،اذ تــاىش
الزخــم مقارنــة بالعــام  ،2019ورمبــا يتبعــر
بشــكل نهــايئ.
لكــن مــن نتائــج الحــراك االحتجاجــي،

رغــم الخســائر الفادحــة يف األرواح
واملمتلــكات العامــة ،انــه رســم خارطــة
جديــدة لديناميكيــات العالقــات لنظــام
أقــل ســلطوية ،منفتــح عــى املعارضــة،
وميكنــه اســتيعاب الصــوت اآلخــر ،بعدمــا
الصــدام لــن يثمــر
أدرك الجميــع ان ِ
عــن مفاعيــل ،وان الجزافيــة والعفويــة
والعواطــف الثوريــة االنقالبيــة التــي تتبنــى
األمنــاط الطوباويــة للتغيــر،
ســوف تقــود اىل الهاويــة ،مثلــا حصــل
يف بعــض دول الربيــع العــريب بســبب

تعقيــدات الـراع الداخــي والخارجــي عــى
ارض العــراق.
ومثلــا تعــاين القــوى السياســية التقليديــة
املؤسســة للنظــام يف العـراق مــن االنقســام،
ِّ
فــان االحتجاجــات العراقيــة منشــطرة عــى
ّ
وتتحكــم فيهــا تيــارات واتجاهــات
نفســها،
متضــادة ،وقــد أدى ذلــك اىل عــدم
االســتطاعة عــى توضيــح مراماتهــا.
لكــن الــذي ُيحســب لهــا انهــا اجتــازت
الكثــر مــن ثوابــت املجتمــع التقليــدي،
وأمثــرت عــن رســم شــخصية شــبابية تســعى

اىل إدارة الــراع مــع النظــام الســيايس،
مســتندة اىل قيــم انفتــاح ســيايس وثقــايف
ال يعــرف بالنظــام األبــوي الســيايس
واالجتامعــي.
جــ ّرت بعــض جيــوب االحتجــاج العراقــي
نفســها اىل فــخ العنــف الســيايس ،بقوالبــه
النمطيــة الدمويــة ،فيــا ُر ِصــدت مــررات
لذلــك تحــت ذريعــة معاقبــة النظــام
الســيايس عــى الفشــل يف السياســات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والخدميــة ،او
تحــت ذريعــة انّ ال حــلّ ســوى البطــش
املســلح ،لكــن ذلــك مل يتجــاوز حــدود حــرق
وتخريــب ممتلــكات عامــة ومقـرات حزبيــة
وحكوميــة ،لكــن وبعــد اشــهر مــن مخــاض
التجربــة ،يلمــس املراقــب ان االختيــار
العقــاين هــو الــذي فــرض نفســه يف النهاية.
ويف حــن ال ميكــن فصــل مــا حــدث يف
العـراق عـ ّ
ـا حــدث مــن انتفاضــات مامثلــة
بــدأت يف تونــس يف ديســمرب 2010
والتظاهــرات يف مــر التــي تناهــت اىل
نظــام عســكري ،والحــراك االحتجاجــي
يف اليمــن وليبيــا الــذي حــ ّول البلــدان اىل
دول فاشــلة وســاحة حــروب إقليميــة،
واملعارضــات يف ســوريا التــي أقحمــت البالد
يف حــرب مروعــة ،فــان الحالــة العراقيــة
تبــدو أقــل رضرا عــى النظــام الســيايس
والدولــة بشــكل عــام ،وهــو امــر يدفــع اىل
التأســيس لحــوار ايجــايب.
يبقــى تحــدي اشــتعال فتيــل االحتجاجــات
مســتمرا ،مهــا كان الحكــم عــى الحــركات
الشــعبية بانهــا ناجحــة او فاشــلة ،الن
هــذه اآلليــة ال تفيــد يف فهــم جدليــات
ال ـراع املســتمرة ،وليكــن املطلــوب اليــوم
هــو الرتكيــز عــى الحــوار ،و «االنفتــاح»،
ودمقرطــة الحيــاة السياســية ،واســتيعاب
الجميــع تحــت مظلــة نظــام دميقراطــي
حقيقــي ،يســتطيع كبــح جــاح الفســاد،
وال يتــكأ عــى حــاالت اإلخفــاق يف الحقــب
الســابقة ،الن هنــاك نجاحــات ،ميكــن البنــاء
عليهــا وتطويرهــا.
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فــاز الفيلــم الوثائقــي «حــدث ذات يــوم يف الع ـراق» الــذي يــروي
تفاصيــل حياتيــة شــخصية خــال الحــرب العــام  2003مــن خــال
روايــات مواطنــن عراقيــن وجنــود وصحافيــن ،عرضتــه هيئــة
االذاعــة الربيطانيــة (يب يب يس) يف العــام  ،2020بجائــزة امريكيــة
مرموقــة.
وأعلــن نــادي الصحافــة يف الخــارج االمــريك ،ان «ذات يــوم يف
العــراق» ،الفيلــم الوثائقــي املؤلــف مــن خمســة أجــزاء ،واملنتــج
يف متوز/يوليــو  ،2020حــول حــرب العــراق ،فــاز بـــ «جائــزة بيــر
جينينغــز» التــي متنــح الفضــل وثائقــي تلفزيــوين او فيديــو يتعلــق
بقضيــة دوليــة.
والفيلــم ملخــرج األفــام الوثائقيــة جيمــس بلوميــل الــذي يلتقــط
فيــه مشــاهد الفــوىض والفقــر والعنــف الطائفــي الــذي عاشــه
العراقيــون ،ويــروي قصــة الحــرب مــن خــال ذكريــات شــخصية
وشــهادات حيــة ودامئــة.
ويف ق ـرار منــح الجائــزة أشــاد الحــكام بالفيلــم الــذي يــروى ح ـرا
مــن خــال الخــراء االكــر ثقــة اي العراقيــن العاديــن الذيــن نجــوا
مــن التاريــخ الصاخــب الــذي افلــت لــه العنــان بعــد ســقوط صــدام
حســن واعدامــه.
وقــال أعضــاء لجنــة التحكيــم بحســب مــا نــر موقــع «فرونــت
اليــن» املتخصــص بالتحقيقــات الصحفيــة ،إن الشــهادات املبــارشة
للشــخصيات العراقيــة يف الفيلــم جلبــت فهــا عميقــا لــإرث
األمــريك يف بلدهــم.
وقــال بلوميــل مــن جهتــه« ،انــه لــرف عظيــم الفــوز بهــذه الجائزة
املرموقــة ،وخاصــة بالنســبة لهــذا الفيلــم الــذي يقــدم صوتــا بديــا
لقضيــة معروفــة».
وقــال املديــر التنفيــذي ملؤسســة «فرونــت اليــن» راين ارونســون
راث «اننــا فخــورون بــأن مننــح صوتــا للعراقيــن الذيــن عايشــوا
أهــوال الحــرب وان نشــارك قصصهــم مــع جمهورنــا».
ويعتــر نــادي الصحافــة يف الخــارج الرابطــة االمريكيــة االقــدم
املهتمــة بالقضايــا الدوليــة .وســيتم توزيــع الجوائــز لهــذا العــام يف
 22ترشيــن األول/أكتوبــر .2021
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همها يتفاقم صيفًا
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لغز كهرباء العراق
الذي استعصى على الحل
لــم تعــد مشــكلة الكهربــاء فــي العــراق هـ ّـم الصيــف وحــده ،بــل
تعــدى االمــر الــى أيــام الربيــع والخريــف إن كان ثمــة ربيــع او
خريــف ،ناهيــك عــن الشــتاء ،فغــدا مــن االعتيــادي ان تقطــع
الكهربــاء يوميــا لســاعات طــوال؛ علــى امتــداد أيــام الســنة بحرهــا
وقرهــا ،ومــا يــزال الجميــع يســتفيقون علــى «تظاهــرات الكهربــاء»
المتواصلــة ،ال ســيما فــي أشــهر الصيــف.
فـــيـلـــي

وعود ..وعود ..وبدايات مخيبة
يف وقــت مبكــر بعــد تغيــر النظــام املبــاد
يف عــام  2003رصح الحاكــم املــدين للعراق
يف حينــه بــول برميــر ان مشــكلة الكهربــاء
يف العــراق كبــرة وحــدد عــام 2009
موعــدا إلنهــاء املعضلــة بالكامــل ،وحينهــا
عــد كثــرون ان هــذا ترصيــح صاعــق،
وعــروا عــن االســتياء مــن االنتظــار ســت
ســنوات للحصــول عــى الكهربــاء اذ يعــد
ذلــك وعــداً مزعج ـاً.
ويف كانــون الثــاين مــن عــام  2004هــدد
وزيــر الكهربــاء آنــذاك ،ايهــم الســامرايئ،
باالســتقالة اذا مل يقــم مجلــس الحكــم
ورئيــس ســلطة التحالــف املؤقتــة بــول
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برميــر بــرف املبالــغ إلعــار قطــاع
الكهربــاء يف العــراق ،بحســب املديــر
اإلعالمــي للــوزارة ،الــذي أضــاف ،ان
الســامرايئ قــال «اننــي ال اريــد ان اتحــول
اىل كبــش فــداء يف حالــة عــدم انجــاز
بنــاء املنظومــة الكهربائيــة بســبب عــدم
رصف تلــك املبالــغ» .فــكان ذلــك التحذيــر
مبنزلــة اإلنــذار املبكــر لتواصــل االزمــة.
ويف معــرض «نحــو بغــداد» ،وهــو معــرض
تجــاري عراقــي أقيــم يف ديــار بكــر برتكيــا
يف شــهر أيــار
 ،2004رصح مؤمتــرون ان املــزاج كان
كئيبــاً بشــكل واضــح ،وحــذر منظمــو
املعــرض زواره وأغلبيتهــم من املســتثمرين

العراقيــن ،بالقــول «ال تتوقعــوا عقــد أي
صفقــات تجاريــة كبــرة هنــا» ،وعــر
كثــر مــن املســتثمرين عــن ندمهــم عــى
قيامهــم بهــذه الرحلــة ،ولقــد لوحــظ ان
تســويغات العجــز جاهــزة ومكــررة؛ ويف
ذلــك يقــول أحــد العاملــن يف مجــال
املســاعدات يف الدائــرة الربيطانيــة للتنميــة
الدوليــة «املشــكلة األمنيــة هــي العائــق
األســايس بالنســبة لنــا ،إننــا نحــاول جعــل
العراقيــن يتولــون معظــم واجبــات إعــادة
اإلعــار؛ ألننــا ال نســتطيع مجــرد الخــروج
مــن املنطقــة الخ ـراء ،ولكــن إعدادهــم
لذلــك يتطلــب الكثــر مــن الوقــت فالفرق
الفنيــة ال تســتطيع العمــل يف نوبــات

ليليــة إلصــاح محطــات توليــد الكهربــاء».
نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الطاقــة يف
حينــه ،حســن الشهرســتاين ،تعهــد عــام
 ، 2012أن أزمــة الكهربــاء يف العــراق
ســتنتهي يف  ،2013وســيصدر الفائــض منها
اىل الــدول األخــرى ،بحســب قولــه؛ واعلــن
وزيــر الكهربــاء عبــد الكريــم عفتــان يف
أيــار  ،2013أن العــراق ســيمتنع نهايــة
عــام  2014عــن اســترياد الكهربــاء؛ لتوفرها
بالكامــل يف ذلــك العــام ،وقبــل ذلــك قــال
وزيــر الكهربــاء األســبق كريــم وحيــد
أن «عــام  2011ســيكون عــام الحســم
الكامــل بالنســبة للعــراق» .ويف حزيــران
 2010اســتقال وحيــد مــن منصبــه بســبب

االنقطــاع املتكــرر للتيــار الكهربــايئ يف
معظــم أنحــاء البــاد ،وجــاءت اســتقالته
بعــد انــدالع تظاهــرات حاشــدة يف
محافظتــي البــرة وذي قــار احتجاجــا عىل
غيــاب الكهربــاء ،اذ ان ســاعات انقطــاع
التيــار الكهربــايئ وصلــت يف بعــض مناطــق
الجنــوب يف حينهــا اىل نحــو عرشيــن ســاعة
يوميــا ،ترافــق مــع موســم الصيــف الحــار
جــدا ،وقــد تجــاوزت درجــة الحــرارة يف
تلــك املناطــق  50درجــة مئويــة.
سيمنز وجرنال الكرتيك
حصلــت رشكتــا ســيمنز وجــرال الكرتيــك
عــى أغلــب العقــود العراقيــة يف مجــال
الطاقــة ،اذ إن محــوالت ســيمنز ومولداتهــا

تشــاهد يف كل مــكان تقريبــا يف العــراق،
لكــن مشــاريع الطاقــة التــي تنفذهــا
الرشكتــان رافقتهــا عديــد املشــكالت منــذ
أول يــوم لهــا يف العــراق.
وبــدأ العــراق أول محاوالتــه الكبــرة
لتجهيــز الطاقــة الكهربائيــة بالتعاقــد مــع
رشكــة ســيمنز األملانيــة وجــرال إلكرتيــك
األمريكيــة لتجهيــز نحــو  10آالف ميغــاواط
يف العــام  ،2008يف وقــت كان إنتــاج
العــراق يف العــام نفســه ،نحــو  6آالف
ميغــاواط؛ وبلغــت قيمــة العقــود ،التــي
توقــع وزيــر الكهربــاء حينهــا كريــم وحيــد
أن تغطــي حاجــة العــراق مــن الطاقــة
نحــو خمســة مليــارات دوالر.
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من بيـــن تســـعة وزراء للكهربـــاء تولوا الملـــف منذ عام
 ،2003هنـــاك اثنـــان فقـــط لم يالحقـــا بتهم فســـاد ،هما
وزيـــر الكهرباء وكالة ،حســـين الشهرســـتاني ،الذي اتهم
بالمشـــاركة في فســـاد بـــوزارة النفط مـــن قبل صحف
أجنبيـــة ،لكـــن القضاء لم يحقـــق في هذه التهـــم ،ووزير
الكهربـــاء الحالي فـــي حكومة مصطفـــى الكاظمي..

يقــول متخصصــون انــه بعــد مــرور 11
ســنة ونصــف مــن توقيــع العقــد مــع
ســيمنز وبرغــم إنفــاق مــا ال يقــل عــن
 3مليــارات ونصــف املليــار دوالر عــى
الوحــدات التوليديــة واملحطــات ،فضــا
عــن مليــارات اخــرى عــى التشــغيل
والوقــود؛ فــان املحطــات العاملــة ال تنتــج
أكــر مــن نصــف او ثلــث مجمــوع الطاقــة
التــي تعاقــد عليهــا العــراق ،ويعــزون
هــذا إىل عقبــات إداريــة وإهــال تســبب
باحــراق معــدات بصــورة متكــررة،
ومشــرين اىل إن «اإلهــال والفســاد هــو
الســمة الغالبــة عــى جميــع مراحــل تنفيذ
العقــود الكهربائيــة مــن التعاقــد وإىل
التجهيــز والنصــب والتشــغيل» ،مضيفــن
أن «الــوزارة (الكهربــاء) تحولــت إىل أكــر
القطاعــات فســادا يف البــاد».
ويقــول الخــراء يف مشــاريع الطاقــة
الكهربائيــة ،إن العــراق بــه حاجــة إىل
رفــع طاقتــه اإلنتاجيــة بنحــو الضعــف
لتأمــن مســتويات مســتقرة مــن الطاقــة،
ورمبــا أكــر مــن هــذا يف فصــل الصيــف،
منوهــن اىل ان العـراق ينتــج ويســتورد 19
ألــف ميغــاواط يف الســاعة ،فيــا يحتــاج
إىل نحــو  40ألــف ميغــاوات لتأمــن
الكهربــاء للــدور واملؤسســات الحكوميــة
واملستشــفيات؛ وانــه بحاجــة إىل نحــو
 20ألــف ميغــاواط إضافيــة يف حــال أراد
تشــغيل الصناعــات ودعمهــا.
 7وزراء للكهرباء مالحقني بتهم الفساد
مــن بــن تســعة وزراء للكهربــاء تولــوا
امللــف منــذ عــام  ،2003هنــاك اثنــان
فقــط مل يالحقــا بتهــم فســاد ،هــا وزيــر
الكهربــاء وكالــة ،حســن الشهرســتاين،
الــذي اتهــم باملشــاركة يف فســاد بــوزارة
النفــط مــن قبــل صحــف أجنبيــة ،لكــن
القضــاء مل يحقــق يف هــذه التهــم ،ووزيــر
الكهربــاء الحــايل يف حكومــة مصطفــى

الكاظمــي؛ أمــا الســبعة املتهمــن فهــم
بــن موقــوف بتهــم فســاد (وزي ـران) أو ال
زال يخضــع للتحقيــق ،أو أصــدرت بحقــه
أوامــر قبــض ومنــع مــن الســفر ،ومنهــم
مــن هــرب إىل خــارج البــاد بعــد اتهامــات
بفســاد؛ فيــا تــرز اآلن وعــود جديــدة
بشــأن الربــط الكهربــايئ بــن العـراق ودول
جــوار وخليجيــة وإقليميــة ..فهــل ُحــل
ملــف الكهربــاء مــع الــوزارة الجديــدة
الحاليــة؟
يقــول املتحــدث باســم وزارة الكهربــاء
يف  27كانــون الثــاين  2021وهــو الوقــت
الــذي يفــرض ان تتوفــر فيــه الكهربــاء
بكميــة اكــر ،وبعــد ان تراجعــت ســاعات
تجهيــز الكهربــاء يف عمــوم املحافظــات
العراقيــة اىل مســتوى غــر مســبوق بواقــع
ســاعتني أو ثــاث يف اليــوم ،إن «خفــض
كميــة الغــاز املســتورد مــن إيـران مــن 50
مليــون مــر مكعــب يف اليــوم الواحــد إىل
ســبعة ماليــن مــر مكعــب ،هــو الســبب
الرئيــس يف تقليــص عــدد ســاعات تزويــد
الطاقــة الكهربائيــة يف البــاد ،ألن ذلــك
أدى إىل خفــض إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة
مبقــدار خمســة آالف ميغــاواط» ،واعدا ان
«الــوزارة تعمــل مــن اآلن عىل خطــة لتوفري
الكهربــاء ملوســم الصيــف املقبــل ،تهــدف
إىل زيــادة مســتويات إنتــاج الكهربــاء عــن
طريــق تخفيــف الضغــط عــن محطــات
اإلنتــاج مــن خــال حــل مشــكالت خطــوط
النقــل وتشــغيل املحطــات الفرعيــة»؛
فيــا يجــزم متخصصــون بالقــول ان مــن
املمكــن «تحويــل ملــف الكهربــاء بالكامــل
إىل رشكات اســتثامرية عامليــة» ،قائلــن
إن «مشــكلة الكهربــاء هــي جــزء مــن
مشــكلة العــراق ،حيــث يتعاضــد نقــص
األمــن والفســاد والثقافــة العامــة عــى
خلــق حلقــة مســتمرة مــن املشــكالت غــر
القابلــة للحــل».
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الدوالر
ورمضان..
حمى
ترفع األسعار
وتصيب الفقراء
فــــيلـي

يبدو أن أسعار السلع وخاصة
المواد الغذائية لن تتوقف عن
االرتفاع فبعد الدوالر جاء شهر
رمضان حتى طغى الحديث عن
ارتفاع االسعار على هذه االجواء
االيمانية ليزيد هذه االسعار
اكثر فاكثر ويزيد من معاناة
الفقراء.
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ارتفــاع اســعار البضائــع وعــدم قــدرة
املواطــن عــى الــراء تزامــن مــع حلــول
شــهر رمضــان املبــارك ،فيــا طالــب
بعــض املختصــن رضورة تدخــل الحكومــة
االتحاديــة بشــكل عاجــل للحــد مــن
االرتفــاع غــر املســبوق يف ســعر رصف
الــدوالر وتقليــل تأثرياتــه الســلبية عــى
أســعار املــواد الغذائيــة واالســتهالكية
الســيام ونحــن عــى أبــواب شــهر رمضــان
الكريــم.

الرواتب ال تكفي
وتقــول أم زيــد التــي جلســت عــى احــد
االرصفــة بعــد ان انهكهــا التعــب يف حديــث
لـــــ فيــي «وضــع النــاس صعــب خــال
هــذه االيــام ،وان الرواتــب اصبحــت ال
تكفــي يف ظــل ارتفــاع األســعار» ،مبينــة أن
«هنــاك مــن يعيــش بــدون عمــل وال يجــد
قــوت يومــه».
وتتابــع «اننــا جئنــا اىل منطقــة الشــورجة
للتســوق باعتبــار ان االســعار فيهــا اســعار

جملــة اىل اننــا تفاجئنــا بــان األســعار هــي
نفســها مــا موجــود يف اســواق املفــرد»،
مشــرة إىل أن «التجــار يتخــذون رمضــان
فرصــة للربــح الفاحــش».
احمــد بريســم واملوظــف يف وزارة املــوارد
املائيــة يقــول يف حديــث لـــــ فيــي انــه
«دأب يف كل عــام عــى املجــيء اىل منطقــة
الشــورجة ليشــري حاجاتــه مــن املــواد
الغذائيــة االساســية الخاصــة بشــهر رمضــان
باعتبــاره ســوق جملــة بأســعار مناســبة»،

مشــرا إىل أن «هــذا العــام يختلــف عــن
االعــوام االخــرى فــأن الزيــادة كبــرة يف
األســعار وخاصــة الــرز والزيــت».
ويضيــف أن «التجــار رفعوا األســعار بشــكل
كبــر بحجــة ارتفــاع الــدوالر ليــأيت رمضــان
ليضيفــوا حججــا أخــرى لزيــادة املــواد
أضعافــا» ،الفتــا اىل ان «الحكومــة ال تحــرك
ســاكنا ودور وزارة الداخليــة يف هــذا املجــال
ضعيــف جــدا».
ثالثة عوامل لكبح األسعار
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بــدوره؛ يقــول مستشــار رئيــس الــوزراء
مظهــر محمــد صالــح يف حديــث لــــ فيــي
ان «هنــاك ثالثــة عوامــل أساســية يف
الســيطرة عــى ارتفــاع األســعار وخاصــة
املــواد الغذائيــة والرضوريــة وهــو توافــر
القــدرة عــى توفــر متويــل كايف ملتطلبــات
التجــارة الخارجيــة بالعملــة االجنبيــة وهــي
مــن أعــال السياســة النقديــة وهــو أمــر
ميــر حاليــا».
ويضيــف صالــح؛ أن «األمــر الثــاين هــو
املعالجــات الكمركيــة وتخفيضهــا اىل اقــل ما
ميكــن ضمــن السياســة الجمركيــة ،والســيام
للمــواد الغذائيــة والرضوريــة» ،مشــرا اىل
ان «الثالــث هــو املوســم الزراعــي الصيفــي
الــذي يوفــر عرضــا غذائيــا عاليـاً ومزدهـراً».
واشــار اىل ان «اجتــاع العوامــل االقتصاديــة
الثالثــة؛ كفيــل يف فــرض االنضبــاط
واالســتقرار عــى اســعار املــواد االساســية
والســيام إذا مــا آزر ذلــك ازدهــار البطاقــة
التموينيــة مــن حيــث الكميــات املجهــزة
وانتظــام التجهيــز للمواطنــن».
البطاقة التموينية هي الحل
مــن جهتهــا؛ تــرى عضــو اللجنــة االقتصاديــة
النيابيــة نــدى شــاكر جــودت يف حديــث
لــــ فيــي؛ ان «التجــار مبســتوياتهم مــن
املســتورد اىل تاجــر الجملــة واملفرد اســتغلوا
فــرة صعــود الــدوالر وكانــت ضحيتهــا
النــاس الفقــرة وخاصــة الطبقــات الوســطى
والفقــرة مــن املجتمــع».
وتشــر إىل أن «وزارة الداخليــة مل تقــوم
بواجباتهــا لحاميــة املواطــن مــن ارتفــاع
األســعار وجشــع التجــار» ،مؤكــدة أن
«أفضــل الحلــول يف حاميــة املواطــن مــن
جشــع التجــار والســوق هــو تزويدهــم
بالبطاقــة التموينيــة بالشــكل الصحيــح
وزيــادة عــدد مفرداتهــا».
أمناط استهالكية خاطئة
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ويــرى الخبــر االقتصــادي رضغــام محمــد
عــي يف حديــث لــــ «فيــي» ان «االمنــاط
االســتهالكية الخاطئــة أبــرز معــامل الســلوك
االســتهاليك العراقــي حيــث يعتــر املواطــن
العراقــي ثــاين أكــر مواطــن عــريب إرسافــا و
تبذي ـرا يف الطعــام حيــث يكــون االســتهالك
اكــر مــن الحاجــة الفعليــة».
ويضيــف أن «الســلوك الخاطــئ الثــاين هــو
اإلقبــال بنهــم عــى التســوق قبــل شــهر
رمضــان رغــم كونــه شــهر املفــروض أن يقــل
فيــه اســتهالك الطعــام وتــروض النفــس
البرشيــة عــى الكفــاف اال ان الــذي يحصــل
أن اإلقبــال عــى التســوق بشــكل محمــوم

ان «االنماط االســـتهالكية الخاطئة أبرز
معالم الســـلوك االســـتهالكي العراقي
حيـــث يعتبـــر المواطن العراقـــي ثاني
أكثـــر مواطن عربـــي إســـرافا و تبذيرا
فـــي الطعام حيـــث يكون االســـتهالك
اكثر مـــن الحاجـــة الفعلية».

يزيــد مــن الطلــب عــى الســلع الغذائيــة
مــا يدفــع التجــار اىل رفــع األســعار» مبينــا
أن «تزامــن شــهر رمضــان لهــذا العــام مــع
خفــض قيمــة الدينــار ارتفعــت األســعار
بشــكل أكــر حيــث ســاهم املتهافتــون عــى
التســوق يف زيــادة معيشــة الفئــات األقــل
دخــا صعوبــة ،حيــث ازدادت األســعار
ووجــد الفقــراء صعوبــة أكــر يف ســد
حاجتهــم مــن املــواد الغذائيــة االوليــة».
ويشــر إىل أن «عــدم تصحيــح معايــر
االســتهالك واالكتفــاء بالحاجــة الفعليــة

وعــدم التهافــت عــى االســواق قبــل
رمضــان معتربيــن الشــهر الفضيــل مهرجانــا
للطعــام وليــس صومــا دينيــا لــن تتغــر
معادلــة الجشــع لــدى التجــار وتضــل املــواد
الغذائيــة ترتفــع اســعارها يف هــذا الشــهر
الفضيــل».
تجار :معظم السلع مستوردة
مــن جانبــه؛ اعتــر التاجــر محمــد الحســني
لبيــع املــواد الغذائيــة يف حديــث لــــ «فييل»
ان «ارتفــاع الســلع وخاصــة املــواد الغذائيــة
هــو نتيجــة اســتريادها مــن خــارج الع ـراق
بالعملــة الصعبــة».
ويضيــف أن «معظــم املــواد الغذائيــة
مســتوردة مــن خــارج العـراق وبالتــايل فــان
هــذه املــواد ارتفعــت أســعارها يف دول
املنشــأ» ،الفتــا اىل أن «الــدوالر كان ســببا
آخــر يف زيــادة أســعار املــواد».
ويقــول التاجــر حيــدر املرســومي يف حديــث
لــــ «فيــي» ان «هنــاك مــواد غذائيــة مل
ترتفــع كثــرا كالعــدس املعجــون وهنــاك
مــواد اخــرى ارتفعــت كثــرا كالــرز والزيــت
والحليــب املجفــف».
ويشــر املرســومي إىل أن «التاجــر ليــس لــه
عالقــة بارتفــاع املــواد الغذائيــة ،بقــدر مــا
يتحكــم بذلــك دول املصنعــة لهــذه املــواد
وســعر الــدوالر» ،الفتــا إىل أن «ارتفــاع املواد
الغذائيــة يــر التاجــر قبــل املســتهلك ألنهــا
ســوف يقــل الطلــب عــى هــذه املــواد».
وتشــتهر يف محــات ســوق الشــورجة
وجميلــة الصناعيــة مــن اكــر اســواق الجملة
يف بغــداد ،وتشــتهر منطقــة الشــورجة ببيــع
التوابــل والكــرزات والســكائر واألقمشــة
والزجاجيــات فيــا تشــتهر منطقــة جميلــة
ببيــع املــواد الغذائيــة ،والتــي تعتــر مصــدرا
رئيســيا يف بغــداد وحتــى لباقــي املحافظــات
االخــرى.
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فـــ

الملف الفيلي

نيســـان 1980

 ...تأريخ مشـــؤوم يحكي قصة شـــريحة من هذا الشـــعب تعرضت الى هجمة بربرية يندى
لهـــا جبيـــن االنســـانية  ،انتج المجرمون قوافل من الشـــهداء والمغيبيـــن ال لذنب اقترفوه ســـوى انهم ولدوا في
ارض العراق حيث كل شـــيء صعب المنال ســـوى المـــوت فانه مجاني !.
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