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 قالــوا، إذا فقــد شــعب القــدرة عــى تحليل 
وســيخرس  خداعــه  ســيتم  فإنــه  ذاتــه، 

ــهولة. بس
إن اقــراب موعــد االنتخابــات، ســيزيد مــن 
تبــادل التالســن والتهديــدات بــن األطــراف 
السياســية، خاصــة تلــك الجهــات التــي 
لهــا واجهــة مدنيــة وأهــداف عســكرية. 
ان االزمــات املتتاليــة يف العــراق ال متثــل 
 ، الســلطة!  أصحــاب  لســلطة  تهديــدا 
واالحــزاب السياســية مــن اجــل بقائهــا 
تختلــق ازمــة كل مــرة بذريعــة، وهــذا 
ــون  ــات يك ــر االوق ــة واك ــأيت بالصدف ال ي

ــا. ــا له مخطط
والحقائــق  النــاس  حقــوق  وتذهــب 
ــات  ــة والرغب ــة السياس ــا ضحي ــون دوم تك
والطائفيــة  والقوميــة  االيديولوجيــة، 
والقبليــة. وهــذا يوصلنــا اىل حقيقــة ان 
ــن  ــر م ــات أك ــة لالنتخاب االصــوات الرمادي

والبيضــاء. الســوداء  األصــوات 
ويف ظــل أوضــاع تؤكــد أنــه ليــس هنــاك يف 
العــامل كلــه أحــزاب سياســية لهــا امكانيــات 
أكــر مــن الدولــة مثــل مــا هــو موجــود يف 
العــراق. ليــس هنــاك فســاد مــايل وســيايس 
وارهــاب والقتــل العمــد والتغييــب بســبب 
ــدات  ــة واملعتق ــكار والنشــاطات املدني األف
ــا  ــاءات يف أي مــكان يف العــامل مثل واالنت

هــو موجــود يف العــراق.   
ــه  ــرر في ــامل يح ــكان يف الع ــاك م ــس هن لي
فيــه  املــال ويســجن  مقابــل  املجرمــون 
االبريــاء مــن اجــل املــال كــا هــو موجــود 

يف العــراق.
كذبــة كــرى عندمــا يقــال ان العــراق بلــد 
مســتقل، هنــاك حريــة للقتــل، ولكــن ليــس 
الضحايــا.  للحديــث عــن  هنــاك حريــة 
ال أحــد ميلــك الحــق ليقــول: مــن دمــر 
هــذا البلــد وملــاذا أصبــح جنــة للمجرمــن 

ــان؟. ــون إنس ــن ملي ــا ألربع وجحي
الذيــن يريــدون القضــاء عــى بعضهــم 
ال  بســالم،  معــا  العيــش  يســتطيعون  ال 
ــن  ــون ع ــن الســالم، ال يتحدث ــون ع يتحدث
ايضــا  يتحدثــون  وال  املــرىض  معالجــة 
عــن اصــالح الطــرق واملواصــالت وبنــاء 
املتمــردون  واملستشــفيات!  املــدارس 
للســلطة  واملتعطشــون  القانــون  عــى 
ــاس،  ــوق الن ــون بحق ــون ال يؤمن واالنقالبي
ولكنهــم يؤمنــون بــأن الدكتاتوريــة الرشقية 
أفضــل مــن الدميقراطيــة الغربيــة وهــم 
فعالــون يف إثــارة الفــوىض. يف العــامل املــيء 
بالحــروب واألزمــات هــم ليســوا بحاجة اىل 
الدميقراطيــة.  يتحدثــون عــن الصواريــخ 
والطائــرات املســرة التــي مل تــرك شــرا مــن 
االمــان يف العــراق. هــم يــرون أنفســهم يف 
ــش  ــد يعي ــا يف بل ــا أمان ــر مناطــق الدني اك

ــرب. ــة الح ــا حال دوم
يف البلــد الــذي عــدد ضحايــا الحــروب 
ــة  ــا اي ــه أكــر مــن ضحاي غــر الرســمية في
متتلــك  التــي  القــوى  رســمية،  حــروب 
الســلطة ال تتحــدث عــن أي نظــام ســيايس 
تريــد، ولكــن ســلوكها وحكمهــا يوضــح لنــا 
ــرب  ــان الح ــم؛ ف ــر بيده ــه اذا كان األم ان
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ــم.   ــالم الدائ ــن الس ــل م ــة أفض الدامئ
ينفــذوا  أن  يســتطيعوا  مل  ســنة   18 خــالل 
قانــون الحــروب الكالســيكية مــن أجــل النــر 
الصــدد  بهــذا  واحــدة.  بدفعــة  والخســارة 
مانعــة  والســالم  العدالــة  شــعارات  كانــت 
ــة،  ــة الحقيقي مــن أن يســتتب الســالم والعدال
جميــع  يف  ظاهريــا  املنتــرة  والحكومــة 
املعــارك مل تســتطع أن تحيــي عيــد النــر.
اليــوم العــراق يعيــش وســط حرب ال تســتطيع 
الحكومــة اقــرار الســالم فيهــا وال تســتطيع 
امليليشــيات الدخــول اىل العمليــة السياســية 
ــان  بســهولة مــن دون حــرب وترهيــب. الجانب
ــوالن  ــن ال يق ــدوء، ولك ــالم واله ــدان الس يري

ــاذا؟! ــن ومب أي
قلــة  ليســت  العــراق  يف  الحاليــة  املشــكلة 
بــل عــدم  السياســية،  املقرحــات والحلــول 
تــوازن الوضــع والفضاء الســيايس الــذي كان له 
عمــل وتأثــر صعــب ومعقــد. األطــراف الراغبة 
بالســلطة ســمحوا ببقــاء الوضــع كــا هــو ألن 
ــس  ــة الوطي ــرب حامي ــن ح ــل م ــه اق مصاريف
ــة  ــالة الرئيس ــر. الرس ــم للخط ــرض مصالحه تع
للسياســة هــي فســح املجــال ورفــع املعوقــات 
الرسيــع  والطريــق  واالنســداد.  املنــع  ال 
الســيايس الــذي تســر عليــه هــذه البــالد منــذ 
18 عامــا هــي فقــط احتــكار األحــزاب الكبــرة 
ــات  ــول السياســية يف اوق ــر يف الحل وهــي تفك
الـ)نعــم( والـــ)ال( فقــط، واالن الســؤال هــو أمل 
ــن  ــار ب ــال انتص ــرب ال ــاف ح ــت إيق ــن وق يح

ــراف؟ األط

السياسة على )الخط السريع(

أســرة التحرير 
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فــــيلـي

كيف تفاعلت قوى اإلقليم مع طرحكيف تفاعلت قوى اإلقليم مع طرح  

»مهندس دستور كوردستان«»مهندس دستور كوردستان«  
      نيجيرفـــان بــــارزانينيجيرفـــان بــــارزاني؟؟

أعــاد رئيس إقليم كوردســتان 
تحريــك  بارزانــي،  نيجيرفــان 
الميــاه الراكــدة وأدار العجلــة 
لســن دســتور خــاص بإقليــم 
لتنظيــم  يقــود  كوردســتان، 
ــة  ــة السياســية واألمني العملي
وصــواًل  فيــه،  واالقتصاديــة 
لـ«إنهــاء الخالفــات داخل القوى 

الفاعلــة«.
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»الوحــدة والدســتور« عــى طاولــة »جامعــة 

كوردستان«

الوحــدة والدســتور، هــو عنــوان املؤمتــر 

إقليــم  عاصمــة  أربيــل  احتضنتــه  الــذي 

ــة »جامعــة كوردســتان«،  كوردســتان، برعاي

مختلــف  عــى  فاعــاًل  حضــوراً  وشــهد 

املســتويات الدوليــة، والسياســية، إضافــة 

ــم  ــام لألم ــن الع ــة لألم ــة الخاص إىل املمثل

هينيــس-  جينــن  العــراق  يف  املتحــدة 

ــالث  ــات الث ــن الرئاس ــال ع ــخارت، فض بالس

لإلقليــم )رئيــس إقليــم كوردســتان نيجرفان 

ــرسور  ــم م ــة اإلقلي ــس حكوم ــارزاين، رئي ب

بــارزاين، ورئيســة الرملــان ريــواز فائــق(.

نيجرفــان بــارزاين املخطــط الرئيــس أو كــا 

يســميه البعــض »مهنــدس« صياغــة دســتور 

كوردســتان الجديــدة، اســتبق هــذا الحــدث 

ــزاب  ــادة أح ــاء وق ــات لرؤس ــة مباحث بجول

كوردســتان، آمــاًل يف تحقيــق وحــدة الصــف، 

ــتور  ــى الدس ــرة ع ــات األخ ــع اللمس ووض

قبــل إرســاله إىل الرملــان للمصادقــة عليــه.

أهداف الدستور

وبعــد أربعــة أعــوام مــن إجــراء كوردســتان 

اســتفتاء االســتقالل عــن العــراق، يبــدو 

ــتان،  ــيايس لكوردس ــم الس ــم الحك أن تنظي

بــارزاين،  لنيجرفــان  الشــاغل  الشــغل 

الســاعي لتحقيــق ســيادة القانــون يف جميــع 

مناطــق كوردســتان، وأن يشــعر الجميــع 

ــه  ــار يف كلمت ــا اش ــم، ك ــان يف اإلقلي باألم

ــت نفســه  ــدا يف الوق خــالل الحــدث، متعه

لجميــع  األمــل  يبعــث  دســتور  بكتابــة 

الكوردســتانين.

صياغــة  مــرشوع  طــرح  توقيــت  ويــأيت 

واســع  تطــور  تحقيــق  بعــد  الدســتور، 

ــم عــى مختلــف املســتويات،  شــهده اإلقلي

وهــو وفقــا لبــارزاين، نابــع عــن وحــدة 

ــم الشــعب  ــوى السياســية ودع الصــف للق

الكوردســتاين.

»لدينــا  حديثــه،  معــرض  يف  أشــار  كــا 

واقليــم  العــراق  يف  عديــدة  مكونــات 

كوردســتان، ونحــن أصــال ال نصــف املكونات 

باالقليــات الن جــال املنطقــة يف املوزاييــك 

ــا »جــال كوردســتان  ــذي يضمــه«، مردف ال

ميكــن يف وجــود هــذه املكونــات والدســتور 

ــم«. ــات له ــي التطمين ــب أن يعط يج

ــتان  ــم كوردس ــتور اقلي ــت إىل أن »دس ولف

ــات.  ــات للمكون ــي التطمين ــب ان يعط يج

ولــن يكــون لحــزب او مكــون او طائفــة 

الكوردســتانين،  لجميــع  ســيكون  وإمنــا 

ولهــذا يجــب ان يكــون انعكاســا للجميــع«.

أمــا رئيــس حكومــة كوردســتان، مــرسور 

ــرد  ــوق الف ــاة حق ــا مراع ــد دع ــارزاين، فق ب

واألغلبيــة يف اإلقليــم، عنــد صياغــة دســتور، 

ــدث  ــن يح ــارزاين ل ــب ب ــك بحس ــن ذل لك

ــاك تحــرك يف اتجاهــن مختلفــن،  طاملــا هن

ــرى. ــة أخ ــزاب كوردي ــارة إىل أح يف إش

آراء متباينة

والدســتور(  )الوحــدة  مؤمتــر  أن  ورغــم 

اســتضاف قــادة أحــزاب رئيســة ومؤثــرة يف 

إقليــم كوردســتان، واســتطلع آراءهــم حــول 

ــرار  ــل إق ــا ينبغــي إجــراؤه قب املوضــوع وم

الدســتور، ورغــم إجــاع قــادة وممثــي 

ــم عــى رضورة  األحــزاب الخمســة يف اإلقلي

وحــدة الصــف بــن القــوى السياســية كافــة 

للمــي يف صياغــة الدســتور، إال أن ذلــك مل 

يخــل مــن طــرح آراء متباينــة بشــأن اآلليــة 

ــذا الحــراك. املطروحــة له

ومــن بــن تلــك اآلراء، بــرز رأي عمــر ســيد 

التغيــر«  لحركــة  العــام  »املنســق  عــي، 

الــذي تســاءل »أيــن نــأيت بالوحــدة ولدينــا 

وقوتــان  للبيشــمركة،  وقوتــان  إدارتــان، 

لالســايش وماليتــان.. كل يشء مقســم يف 

إىل  إشــارة  كوردســتان عــى طرفــن«، يف 

ــي  ــم الدميقراط ــن يف اإلقلي ــن الرئيس الحزب

الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي.

ــتانية  ــة الكوردس ــزب العدال ــس ح ــا رئي أم

)الجاعــة االســالمية ســابقا( عــي بابــر، 

العدالــة  تحقيــق  أهميــة  إىل  دعــا  فقــد 

ــدا  ــف، مؤك ــدة الص ــق وح ــا تحقي وبعده

»بوحــدة الصــف ميكــن صياغــة دســتور 

جيــد«.

اإلقليــم  رئيــس  »بــدور  بابــر  وأشــاد 

األزمــات  معالجــة  يف  بــارزاين  نيجرفــان 

التــي مــرت بهــا كوردســتان«، قائــال: تعــرض 

اإلقليــم ملــرة عــدة إىل أزمــات الــذي متكــن 

ــادرات  ــارزاين مبب ــس ب ــا الرئي ــن معالجته م

وزيــارات أجراهــا والــكالم الرصــن، وزيارتــه 

األخــرة لألحــزاب والقــوى السياســية كانــت 

ــداً جــداً. ــراً جي ام

لالتحــاد  املشــرك  الرئيــس  أشــار  بينــا 

الوطنــي الكوردســتاين بافــل طالبــاين إىل 

وبعدهــا  الشــعب  مــع  التصالــح  رضورة 

الوحــدة«. ســتحقق 

مبادرة إنهاء الخالفات

إقليــم  برملــان  رئيســة  دعــت  بدورهــا 

كوردســتان، ريــواز فائــق خــالل املؤمتــر، 

إىل  بــارزاين  نيجرفــان  اإلقليــم  رئيــس 

ــدوات يف  ــرات ون ــد مؤمت ــادرة عق ــي مب تبن

الجامعــات كافــة تتنــاول فيهــا القضايــا 

ــراق  ــم والع ــتوى اإلقلي ــى مس ــة ع الخالفي

معالجتهــا. يف  تســهم  لــي 

ونوهــت فائــق، إىل أن عــدم وجــود دســتور 

يف إقليــم كوردســتان لــه عالقــة بـ«الخالفات 

الداخليــة«، مردفــة بالقــول »يتعــن تشــكيل 

لجنــة خاصــة لكتابــة الدســتور«.

قوة للعراق واملنطقة

الخاصــة  املمثلــة  اعتــرت  جانبهــا،  مــن 

ــراق  ــدة يف الع ــم املتح ــام لألم ــن الع لألم

ــتور  ــرار دس ــخارت، إق ــن هينيس-بالس جين

ــة«. ــراق كاف ــوة للع ــل ق ــتان »عام كوردس

ــر  ــرت املؤمت ــي ح ــخارت الت ــت بالس وقال

ــر  ــام املتوف ــو النظ ــدرايل ه ــام الف إن »النظ

بــن أيدينــا حاليــا ويجــب أن يســتفيد منــه 

ــات«. ــع املكون جمي

ــم  ــد يف اإلقلي ــت إىل وجــود تطــور جي ولفت

ملواجهــة جميــع املشــكالت التــي تعــاين 

منهــا املنطقــة، والحاجــة تقتــي أن يكــون 

هنــاك كوردســتان قــوي ليــس عــى مســتوى 

العــراق وامنــا عــى مســتوى املنطقــة أجمــع.

»لدينـــا مكونات عديدة في العـــراق واقليم »لدينـــا مكونات عديدة في العـــراق واقليم 
المكونات  أصال ال نصف  المكونات كوردســـتان، ونحن  أصال ال نصف  كوردســـتان، ونحن 
باالقليـــات الن جمال المنطقة في الموزاييك باالقليـــات الن جمال المنطقة في الموزاييك 
الذي يضمـــه«،الذي يضمـــه«،   »جمال كوردســـتان يمكن  »جمال كوردســـتان يمكن 
في وجود هـــذه المكونات والدســـتور يجب في وجود هـــذه المكونات والدســـتور يجب 

أن يعطـــي التطمينات لهم«.أن يعطـــي التطمينات لهم«.
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التــي   )1975( جزائــر  مؤامــرة  جــراء 

ــا  ــا تجاهه ــان وغف ــاهدها بإتق ــدت مش أع

الضمــر االنســاين، لحــق بالكــورد الكثــر 

مــن األذى والكــوارث الرهيبــة، وحــل بهــم 

ــال إنتقامــاً مــن  مــن األم مــا مل يكــن يف الب

ثورتهــم األيلوليــة العارمــة، ومحاولــًة لــزرع 

االحبــاط واليــأس يف قلوبهــم، وملنعهــم مــن 

مللمــة الصــف والكلمــة وإســتعادة قوتهــم 

الطبيعيــة يف الســاحة النضاليــة.

ــع  ــادق واملداف ــدأت البن ــرة، ه ــد املؤام بع

ألشــهر معــدودات، وتغــرت الحقائــق عــى 

البعــث  أن  الســاذجون  وإعتقــد  األرض، 

القضيــة  وأن  والحــرب،  املعركــة  ربــح 

رجعــة.  غــر  إىل  انتهــت  الكوردســتانية 

ــع  ــل م ــول، وتعام ــب وتغ ــد الثعل وإستأس

ســاذجة  بطريقــة  األحــداث  متغــرات 

وســطحية، ومــارس الرهيــب والتعريــب عر 

ــر  ــق لتغي ــض املناط ــرب يف بع ــن الع توط

مدينــة  يف  خاصــة  الســكانية،  الركيبيــة 

كركــوك وأطرافهــا. وتعامــل بصالفــة، ووقــع 

املجــازر. املحظــور، وإرتكــب  يف 

البنــادق واملدافــع، لكــن إميــان  هــدأت 

الذيــن مل يبدلــوا تبديــال مل تهــدأ وظلــت 

شــاخصة ضاغطــة تــأىب املغــادرة، وحاولــت 

تحويــل النكبــة والنكســة اىل إنتصــار إلكال 

ــتان. ــعب كوردس ــة لش ــرة التحرري املس

ــاة،  ــن املعان ــة م ــنة عاجف ــي س ــد م وبع

اإلرادة  وحــرت  الخيبــة  ذهبــت 

الشــعور  وســاد  الحفيظــة،  وإســتيقظت 

بــأن ثــورة الكــورد ليســت اختيــاراً بــل هــي 

قدرهــم الــذي ال فــكاك منــه يف ســبيل 

مــن  وبدافــع  وجودهــم.  عــن  الدفــاع 

الرغبــة يف التفاعــل بإيجابيــة مــع األحــداث، 

وبوتــرة  املشــركات،  مــن  واإلنطــالق 

متجانســة بــدأت الحيــاة تــدب يف صفــوف 

الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين الــذي 

نجــح يف إعــادة توحيــد الصــف، ويف التحكم 

والتوجهــات،  اآلراء  وصياغــة  بجوهــر 

إىل  وتحويلهــا  وتقويتهــا  تنميتهــا  ويف 

ــاد. ودون  ــة األبع ــرة متكامل ــات مثم معطي

برئاســة  الحــزب  أعــاد  إثــارة أو ضجيــج 

ــات  ــب امللف ــارزاين ترتي ــعود ب ــس مس الرئي

واالوراق، وإســتعد لســيناريوهات جديــدة، 

مضطــراً،  أخــرى،  مــرة  الســالح  وحمــل 

يف وجــه حكومــة قويــة غنيــة مدعومــة 

ــوالن  ــورة ك ــت ث ــاً. وإنطلق ــاً ودولي اقليمي

يف 26/ آيــارم 1976، ومتتعــت بخصوصيــة 

جعلتهــا مختلفــة عــا ســجله التاريــخ مــن 

ثــورات، مــن حيــث الدوافــع والرتيبــات 

ــا  ــج عنه ــا نت ــث م ــن حي ــابات، وم والحس

ــة،  ــكرية هائل ــية وعس ــرات سياس ــن تغي م

ومــا دفــع فيهــا مــن األمثــان الباهضــة مــن 

أجــل الحريــة.

ــال والضوضــاء  ــن حــاالت اإلنفع ــدا ع وبعي

إســتطاع، الحــزب الــذي قــاد ثــوريت أيلــول 

وكــوالن وإنتفاضــة آذار، وســاهم يف بفاعلية 

البعــث، إســتطاع إســتقطاب  يف إســقاط 

والعراقــي  الكوردســتاين  العــام  الــرأي 

واإلقليمــي والــدويل. وبعــد إنتصــار إنتفاضة 

آذار 1991، والتغيــر الجوهري واألســايس يف 

حيــاة شــعب كوردســتان، وإنتخــاب برملــان 

كوردســتان، وتشــكيل حكومــة اإلقليــم، رفع 

الرئيــس مســعود بــارزاين، املجبــول عــى 

الصــدق والراحــة وقــول الحــق والحقيقــة، 

والفدراليــة  للعــراق  الدميقراطيــة  شــعار 

أمــام  محرفــة  ومبهنيــة  لكوردســتان، 

املجتمــع اإلقليمــي الــدويل أثبــت أن الكــورد 

ــاء،  ــاء والبق ــر والثن ــتحق التقدي ــعب يس ش

وتحمــل  مصــره.  تقريــر  بحــق  وجديــر 

الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين جميــع 

املســؤوليات بخطــط وأفــكار وتوجهــات 

تتميــز بالعقالنيــة والهــدوء، وتحــرك ضمــن 

الواقــع لصنــع املســتقبل. ويف أحايــن كثــرة، 

نوايــاه  لحســن  باهضــة  تكاليــف  دفــع 

وصــره وضبــط نفــس أعضائــه ومؤيديــه يف 

ســبيل التوصــل اىل إتفاقــات تحقــق العدالة، 

وتضمــن الحفــاظ عــى املكتســبات املتحققة 

ــار مــن الدمــاء والدمــوع، خاصــة مــع  بأنه

األطــراف املختطفــة للقانــون واملســتغلة 

للعواطــف والحاجــات والطاقــات، والباحثــة 

مطالبهــا،  ســقف  لرفــع  الفــرص  عــن 

ــا،  ــق، والهشــة يف مواقفه واملشــوهة للحقائ

ــة،  ــة والقومي ــف الوطني ــتغلة للمواق واملس

ــى التحــي  ــة للحــرص املخــادع ع واملتصنع

بالرؤيــة الحكيمــة. مــع ذلــك فــإن املفارقــة 

ــه  ــي : إن ــزب، ه ــذا الح ــاه ه ــة تج العجيب

ــر  ــاف الجاه ــكاً وإلتف ــوًة ومتاس ــزداد ق ي

ــة أو  ــرة أو خيان ــرض ملؤام ــا تع ــه كل حول

ــر . ــة يف الظه طعن

كوالن ..
ثورة الذين 

لم يبدلوا تبديال

صبحي ساله يي
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نحــن الذيــن طالبنــا بتوحيــد األحــزاب، 

املنشــقة عــن بعضهــا عــى خلفيــات متنوعة 

لســنا بصددهــا، مثلــا تكالبنــا خــالل الســنة 

املاضيــة عــى دفــع الطرفــن لتشــكيل لجــان 

أن  علــا  كورديــة!  مرجعيــة  األفظــع  أو 

معظمنــا عــى درايــة بأســباب االنشــقاقات 

ــة، مثلــا نعلــم خلفيــات الخالفــات  املتتالي

ــن  ــي مل تك ــن، والت ــن املتفاوض ــن الطرف ب

ــية أي  ــف السياس ــري أو املواق ــد الفك للبع

ــا حــاول البعــض  ــا، عــى عكــس م دور فيه

ــم مســتقاة عــى  ــا وتســخر مفاهي ترويجه

منابــع ومحــريك  للتغطيــة عــى  عالتهــا، 

االنشــقاقات.

عرت الحوارات التي 
جرت بين أحزاب 
المجلس الوطني 
الكوردي، وأحزاب 
الوحدة الوطنية 

الكوردية، إحدى أضحل 
الجدليات الساذجة 
في سوق السياسة 

الكوردية، وبينت عن 
مدى جهالتنا وعلى 

مدى العقود الطويلة 
الماضية، وحنكة 

األحزاب في خدعنا 
والشارع الكوردي.

د. محمود عباس

نعــم مل نكــن نــدرك أن العوامــل التــي أدت 

إىل تشــتتها هــي ذاتهــا املهيمنــة والتــي 

كانــت تدفعهــا للتحــاور، مثلــا يجــري األن 

ــرشخ  ــيع ال ــا توس ــس، غايته ــف الكوالي خل

وخلــق خالفــات حديثــة تتــالءم والظــروف، 

وليســت كــا نأمــل ونظــن أنهــا مــن أجــل 

تشــكيل قــوة كوردســتانية تكون عى ســوية 

الحــوار مــع القــوى الخارجيــة وقــادرة عــى 

حمــل القضيــة القوميــة، وتبــن األن كــا يف 

املــايض أن الهــدف هــو إضعــاف األطــراف 

ــوم  ــليم، والي ــو بشــكل س ــت تنم ــي كان الت

ــل  ــي حص ــبات الت ــن يف املكتس ــي للطع ه

ــع  ــا إىل مرب ــايل إعادتن ــا الكــورد، وبالت عليه

ــم  ــاف يف معظ ــمولية، ولإلنص ــة الش األنظم

الحــاالت صاحــب القــوة هــو األكــر ذنبــا يف 

فشــل الحــوارات ويتحمــل مســؤولية أنجــاح 

مســرة التوافــق أو عدمــه. علــا أن العملية 

بكليتهــا تنقصهــا البعــد الوطنــي، وهيمنــت 

عليهــا أهــداف أكــر أهميــة ومنهــا امتصاص 

أمتعــاض الشــارع الكــوردي.

عــن  كتبــوا  مــن  معظــم  أن  واألغــرب 

إمــا: األحــزاب  توحيــد  إشــكاليات 

خلــف  وركضــوا  الحقائــق  تناســوا   1-

مذكراتــه  نــرش  مــن  بينهــم  الثانويــات، 

ــن  ــد م ــن العدي ــفافية ع ــب الش ــع تغيي م

الزوايــا املهمــة يف تاريــخ الحــراك الكــوردي، 

النقديــة  الــردود  بعــض  كانــت  ولهــذا 

لتلــك املذكــرات قاســية، وعــى األغلــب 

الصفحــات املحرفــة أو الناقصــة يف تلــك 

ــى  ــرأة ع ــدم الج ــن ع ــة م ــرات ناتج املذك

املجتمــع. ومواجهــة  الراحــة  قــول 

-2 أو جــاؤوا عــى ذكرهــا مــن وجهــة نظــر 

أحاديــة الجانــب، وهــو مــا يجــري اآلن عــى 

ــة  ــن شــخصيات حزبي ــة ب الســاحة اإلعالمي

ــايل  ــا النض ــا وتاريخه ــا مكانته ــة له اعتباري

ــل  ــباب وعل ــأيت بأس ــرف ي ــي، كل ط الوطن

ــق  ــذات مــن املســاهمة يف التمزي ــر ال لتري

ــغ  ــل بل ــد، ب أو عــدم نجــاح مســرة التوحي

باألخــر،  التشــهر  درجــة  إىل  ببعضهــم 

فلسفةفلسفة  
توحيد األحزاب توحيد األحزاب 

الكورديةالكوردية
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كالتعامــل مــع أجهــزة النظــام، وهــذا ليــس 

بــرس، بــل هــي معروفــة ضمــن الحــراك 

ــرات  ــاك تري ــت هن الحــزيب الكــوردي، وكان

ــام الشــمويل  ــذه اإلشــكالية يف ظــل النظ له

ليــس ألي طــرف  أنــه  علــا  اإلجرامــي، 

تقبــل  الفشــل؛ وال يف  كبــر؛ ال يف  ذنــب 

اإلمــالءات الخارجيــة، ألن جدليــة التوحيــد 

ــات  ــل اإلمكاني ــق، يف ظ ــة للتحقي ــر قابل غ

الثقافيــة والسياســية وحتــى االقتصاديــة 

الضحلــة والتــي هــي دون القــدرة عــى 

ــا وال  ــا، ك ــروض خارجي ــع املف ــر الواق تغي

ننــى ســويات الراكــم املعــريف البســيط 

مســببات  تجــاوز  عــى  القــادر  غــر 

ــع  ــت م ــات تراكم ــذه خاصي ــتت، وه التش

ــع  ــط يف الواق ــس فق ــروف، لي ــن والظ الزم

الكــوردي بــل لــدى معظــم حــركات التحــرر 

ــن  ــال تكوي ــض مبث ــأيت البع ــد ي ــة، ق العاملي

الدميقراطــي الكوردســتاين، حينهــا عليهــم 

ــا،  ــدة وقبله ــد الوح ــاطاتها بع ــة نش متابع

إىل جانــب مــا كانــت عليــه األحــزاب التــي 

انضمــت إىل الدميقراطــي وليســت توحــدت 

ــة  ــة أحــزاب عرضي ــت ثالث ــد كان ــا، فق معه

أو منهــارة، امتصتهــم الدميقراطــي ودرجــت 

ــدة. ــمية الوح ــت تس ــة تح العملي

منطقــي  بشــكل  تناولوهــا  والذيــن   3-

مداهــا  تأخــذ  مل  وكتاباتهــم  قلــة  كانــوا 

لســببن: إمــا ألنهــا كانــت أعــى مــن ســوية 

لهــا  التــي  القــوى  أن  أو  العــام،  اإلدراك 

مصلحــة يف تشــتيت الحــراك، عتمــت عليهــا 

وبالتــايل حرتهــا ضمــن رشيحــة ضيقــة 

ــب  ــذ املطال ــايل مل تأخ ــع، وبالت ــن املجتم م

وظلــت  مداهــا،  الوطنيــة  والنــداءات 

تأثراتهــا عــى وعــي املجتمــع ضعيفــا، فلــم 

ــا األحــزاب  ــي خلفته تحــد مــن الــرشور الت

الهزيلــة بتشــتتها؛ بشــكل غــر مبــارش.

تطرقنــا مثــل العديــد مــن األخــوة الكتــاب، 

لكننــا  عــدة،  مــرات  القضيــة  هــذه  إىل 

مثلهــم مل نتمكــن مــن تغيــر الواقــع، وأخــر 

بشــكل مختــر يف  كانــت  لنــا  محاولــة 

بوســت عــى الفيــس بــوك، تناولهــا الكاتــب 

)عبــاس عبــاس( بتوضيحــات مهمــة مــن 

ــر، عرضــه بأســلوب ليــس  خــالل مقــال مث

ــل  ــا نق ــن الســهل تجــاوزه، خاصــة بعدم م

الفكــرة مــن العــرض إىل الســؤال للرشيحــة 

ــا بصــدده. ــا كن ــة، وهــو م الثقافي

كــا وتطــرق إىل مــا قدمنــاه يف املــايض 

يف  املكســور  ترميــم  ومحاولــة  القريــب، 

كوردســتان،  لغــرب  الكــوردي  الحــراك 

والتــي  عــام 2006م  بروكســل  يف مؤمتــر 

الرملــان  ضمــن  األخــر  يومهــا  ختمــت 

ــب  ــره الكات ــى ذك ــاء ع ــي ج األورويب، والت

ــف  ــه، ونضي ــال يف مقال ــاس كمث ــاس عب عب

مؤمتريــن  الختامــي؛  املؤمتــر  ســبق  أنــه 

تحضريــن عقدتــا تحــت ســقف الكونغــرس 

الثــالث  املؤمتــرات  يف  شــارك  األمريــي، 

مــن  شــخصيات  األحــزاب،  جانــب  إىل 

السياســين املســتقلن ورشيحــة مــن الحركــة 

شــركو  األخ  بقيــادة  وذلــك  الثقافيــة، 

ــاس  ــن آل عب ــن م ــاهمة أخري ــاس ومس عب

ــن  ــم ضم ــم ومكانته ــم ثقله ــين له وسياس

الكــوردي. الحــراك 

الوطنــي  املجلــس  حينهــا  تشــكل 

شــركو  وأنتخــب  الكوردستاين-ســوريا، 

ــل تشــكيل  ــس، أي قب ــا للمجل ــاس رئيس عب

املجلــس الوطنــي الكــوردي بســبع ســنوات، 

ــن  ــا مل يتمك ــا ومقرحاتن ــك مطالبن ــع ذل م

عــى  عرضــه  مــن  الكــوردي  املجلــس 

املعارضــة وال عــى الشــارع الكــوردي حتــى 

ــرض  ــة يف ع ــة الواقعي ــت حج ــة، تح اللحظ

القضيــة.

ــع األحــزاب  ــك املؤمتــرات جمي شــارك يف تل

وممثــي  كوردســتان  غــرب  الكورديــة يف 

ــة، باســتثناء  األقســام األربعــة ووفــود دولي

ــر  ــة أوام ــى خلفي ــي وع ــزب الدميقراط الح

شــخصية  مســألة  جانــب  إىل  خارجيــة 

ــوا  ــة، عوض ــة الوطني ــى القضي ــا ع فضلوه

ــم  ــد، وت ــة وتأيي ــة تهنئ ــم برقي ــن غيابه ع

ــي،  ــان الختام ــة النظــام الداخــي والبي كتاب

مــع ذلــك تراجــع الجميــع عــن تشــكيل 

الوحــدة، أو املجلــس الجامــع لــكل اطــراف 

ــك  الحــراك بشــقيه الســيايس والثقــايف، وذل

بســبب نفــس الخلفيــات التــي نوهنــا إليهــا 

ــابقا. س

ــا  ــدرك أنن ــن ن ــا مل نك ــا بدورن ــن أيض ونح

مقدمــن عــى مســرة عمل شــبه مســتحيلة، 

ــقف  ــت س ــة تح ــزاب الكوردي ــد األح توحي

وموافقتهــم  مواقفهــم  وتجميــع  واحــد! 

عــى مطلــب الفيدراليــة، يف ظــل الظــروف 

ــه،  ــام للحــراك وقيادات ــذايت والع ــع ال والواق

والواقــع الثقــايف للمجتمــع، وغــره مــن 

ــلت  ــا فش ــابقاً. عملي ــورة س ــل املذك العوام

محاولــة الرميــم، لكننــا مــن الجهــة األخــرى 

ــا: ــدة، منه ــاالت ع ــا يف مج ــا لوحدن نجحن

عــى  كورديــة  دبلوماســية  خلقنــا   1-

مســتويات دوليــة، وبلغنــا مراكــز القــرار يف 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول أخــرى.

اإلدارات  أقنــاع  مــن  ومتكنــا  كــا   2-

املعنيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

وبعــض الــدول األوروبيــة مببــدأ الفيدراليــة 

والســلطة الالمركزيــة ودرســت عى الســوية 

اإلســراتيجية بالنســبة لســوريا واملنطقــة 

الكورديــة.

-3 متكنــا وبعــد أعــوام الثــورة الســورية 

مــن أقنــاع أمريــكا يف ترسيــع التدخــل، إىل 

ــة  ــة وطني ــا أخــرى ذات أهمي ــب قضاي جان

ــا األن. ــنا بصدده ــة لس ودولي

رغــم ذلــك أصبحنــا عــى درايــة أن املنطــق 

األوهــام  عــن  نبحــث  أال  علينــا  يتحتــم 

املنشــقة  األحــزاب  توحيــد  بينهــا  ومــن 

ــة  ــة كوردي ــا، أو تشــكيل مرجعي عــن بعضه

ــواب مفتوحــة  ــرك األب ــا ت ــل علين شــاملة، ب

ليســود األنجــح أو األكــر حنكــة.

جــدا،  مهــم  جانــب  إىل  ننتبــه  ومل  كــا 

وهــي أننــا تناســينا تاريخنــا، وأقدمنــا عــى 

أمثالهــا  أن  بعضنــا  نذكــر  ومل  املحاولــة، 

تكــررت وتتالــت، وبنفــس األخطــاء، املــؤدي 

إىل فشــل محــاوالت التوحيــد، أو تفتيــت 

عــدة  مــن  اليــوم،  نــراه  ومــا  املشــتت، 

مجالــس كورديــة، ومرجعيــات، وأحــزاب ال 

ــا. ــي نتيجته ــا ه ــر له ح

ــا  ــادرا م ــة ن ــة ثقافي ــا كحرك ــف أنن واملؤس

درســنا وعالجنــا املوجــات الثقافيــة العربيــة 

ــالل  ــا خ ــادت مجتمعن ــي س ــالمية الت -اإلس

القــرون الطويلــة املاضيــة ونافســت ثقافــة 

تعصــب  دون  منطقــي  بشــكل  أمتنــا، 

الســائد، كســابقة  الديــن  أو رهبــة مــن 

ــر  ــج تأث ــا ومل نعال ــد. ك ــاوالت التوحي ملح

ــة عــى  ــزال مهيمن ــي كانــت ال ت القــوى الت

ــا أن دراســات عــدة  ــا الســيايس، عل حراكن

ــرب  ــل. واألغ ــطحية يف التحلي ــت الس تخط

أننــا تناســينا الظــروف التــي عشــناها تحــت 

رســخت  والتــي  املحتلــة  األنظمــة  ظــل 

ــالمي  ــدأ إس ــوايل كمب ــيادة وامل ــق الس منط

وقومــي، ونرشتهــا كفــروض إلهيــة وبفتــاوي 

ــا ان  ــن لن ــد تب ــا بع ــض الدحــض. وفي ترف

هــذه العوامــل هــي مــا كانــت تفــرض 

ذاتهــا عــى األحــزاب لتقبــل التشــتت عــى 

ــع الطرفــن  ــي متن ــا الت اإلتحــاد، وهــي ذاته

مــن التقــارب واالتفــاق عــى بعــض نقــاط 

التقاطــع. وهــي ذاتهــا مــا دفــع بنــا كشــعب 

وحــراك، وعــى مــدى العقــود الطويلــة 

املاضيــة النضــال تحــت منطــق املظلوميــة، 

كالعبــد الــذي يطالــب بتحريــره من ســيده، 

ــدأ صاحــب الحــق ويجــب  وليــس عــى مب

ــرم. ــة املج محاكم

يتبع...

 لم نكن ندرك أننا 
مقدمين على مسيرة 
عمل شبه مستحيلة، 

توحيد األحزاب 
الكوردية تحت سقف 

واحد! وتجميع مواقفهم 
وموافقتهم على 

مطلب الفيدرالية، في 
ظل الظروف والواقع 

الذاتي والعام للحراك 
وقياداته، والواقع 
الثقافي للمجتمع، 

وغيره من العوامل 
المذكورة سابقًا. عمليا 
فشلت محاولة الترميم
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ــة  ــب لوكال ــدرس الط ــي ت ــدى الت ــول ه تق

فرانــس بــرس بعدمــا تلقــت ردود فعــل 

قــراء شــباب وكتــاب وأســاتذة يف األدب عى 

روايتهــا »لقــد تعلمــت كثــراً عــن الكتابــة، 

ــة«. ــى املواصل ــجعني ع ــذا يش وه

بعدمــا قّدمــت قصــة قصــرة لألطفــال كأول 

ــا األوىل  ــروي هــدى يف روايته ــا، ت ــل له عم

ــوات«،  ــن األم ــر م ــارغ« أو »مط ــاراين م »ب

ــلحة  ــة مس ــى إىل جاع ــوردي انتم ــة ك قص

عندمــا كان يف ســّن الخامســة عــرشة، هربــاً 

مــن خالفــات عائليــة ولتنــايس انفصالــه عــن 

حبيبتــه.

حقيقيــة  قصصــاً  الروايــة  هــذه  وتشــبه 

ماثلــة عــدة يف اإلقليــم ذي الحكــم الــذايت 

ــش نزاعــات  ــذي يعي يف شــال العــراق، وال

ــاً. ــذ 40 عام من

يف  الثــاين  الكتــب  نــوادي  وأصبحــت 

ــم  ــا تقدي ــى عاتقه ــع ع ــي تض ــم، الت اإلقلي

الكّتــاب الجــدد، مســاحة ملناقشــة املواضيــع 

روايــات  عــن  فضــاًل  تلــك  االجتاعيــة 

الخيــال العلمــي التــي بــدأت تزدهــر أيضــا.

ــح  ــاح أول مــن فت ــروايئ غــوران صب وكان ال

الطريــق أمــام هــذا االتجــاه بإنشــائه ناديــه 

يف كانــون الثاين/ينايــر يف مقهــى بأربيــل.

- »هرباً من الواقع« -

ويــرى صبــاح حامــل الدكتــوراه بــاألدب مــن 

جامعــة كانســاس يف الواليــات املتحــدة، أن 

ــادل  ــى لتب ــق املث ــّكل »الطري ــوادي تش الن

لــدى  باالنتــاء  شــعور  وخلــق  األفــكار 

الشــباب« يف منطقــة تهيمــن فيهــا عائلتــان 

ال  واالقتصــاد،  السياســية  الحيــاة  عــى 

تفتحــان املجــال أمــام جيــل جديــد ذي 

ــة. ــكار حديث أف

ــرس  ــس ب ــث لفران ــاح يف حدي ــر صب ويعت

النــوادي عبــارة عــن »مــدارس  أن تلــك 

للتنويــر: هــي تخلــق أجيــااًل ذات ثقــة 

ــدة«،  ــن القاع ــع م ــّر املجتم ــس وتغ بالنف

رغــم الفقــر والبطالــة املتزايديــن والتقاليــد 

املحافظــة التــي تكّبلهــم.

ويضيــف »البعــض يهــرب مــن الواقــع عــر 

ــون  ــرون يفضل ــدم، وآخ ــرة الق ــاهدة ك مش

ــراءة«. ــة والق الكتاب

ــتاذ  ــراءة، أس ــادي الق ــه يف ن ــبة لزميل بالنس

»فــإن  فــاروق،  بختيــار  الكرديــة  اللغــة 

عــن  تعبــراً  يكتبــون  الكــورد  الشــباب 

ــن  ــاً م ــاً هرب ــن أيض ــم، لك ــم وآالمه غضبه

الواقــع«.

ويضيــف أن »العراقيــن يقرأون ليســافروا«، 

ــارة  ــم بزي فجــوازات ســفرهم ال تســمح له

الكثــر مــن الــدول األخــرى بســهولة أو 

بالهجــرة، متابعــاً يف حديثــه لوكالــة فرانــس 

ــزوروا  ــاًل أن ي ــك مث ــرس »ميكــن لهــم بذل ب

ــال«. ــس، بالخي باري

غالبيــة األدب الكــوردي الــذي ينــرش حاليــاً، 

ــة وإلقــاء الضــوء عــى األدب  إىل قلــب اآلي

ــرشه. ــوردي ون الك

ــاب  ــب لكت ــة كت ــام ثالث ــدار كل ع ــرش ال تن

ترجمــة  عــى  حاليــاً  وتعمــل  شــباب، 

ــات مــن الشــعر الكــوردي املعــارص  مقتطف

إىل اللغــة الدمناركيــة، فضــاًل عــن روايتــن إىل 

الدمناركيــة واإلنكليزيــة والفارســية.

آالن  واملرجــم  الشــاعر  مؤسســها  يؤكــد 

»مــن  أن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  بــاري 

ــر  ــة وتصدي ــداً ترجم ــف ج ــب واملكل الصع

األدب الكــوردي لكــن هــذا حلــم أعمــل 

تحقيقــه«. عــى 

وبــن الروايتــن اللتــن يســعى إىل إلقــاء 

ــي  ــال علم ــة خي ــا، أّول رواي ــوء عليه الض

ــاح. ــوران صب ــة، لغ ــة قــط بالكردي مكتوب

»زاهقــو  املعنونــة  الروايــة  وتتطــرق 

األرواح«، إىل قضيــة تشــّكل خطــاً أحمــر 

كبــراً يف العــراق، رغــم انتشــارها، وهــي 

االنتحــار.

تــدور أحداثهــا يف العــام 2100 حينــا تهــّب 

ــا  ــذ بعدم ــب دور املنق ــة لتلع ــابة كردي ش

ــم يف  ــا والعل ــان والتكنولوجي ــت األدي أخفق

وقــف موجــة انتحــار.

وســيثر الحــّل الــذي تبتكــره هــذه البطلــة 

الخارقــة الشــابة، إقبــااًل، بحســب كاتــب 

ــل  ــن كشــف تفاصي ــع ع ــذي متّن ــة ال الرواي

ــويق. ــر التش ــى عن ــاً ع حفاظ

وســتطبع نســخ جديــدة مــن هــذه الروايــة 

بعــد نفــاد النســخ الـــ500 التــي طبعــت يف 

أواخــر شــباط/فراير.

البالغــة  كاظــم  هــدى  تنتظــر   
ــر،  ــًا بفــارغ الصب مــن العمــر 17 عام
األولــى  روايتهــا  علــى  التعليقــات 
أمــام أعضــاء نــاٍد للقــراءة بأربيل في 
إقليــم كوردســتان، يوّفــر فســحة 
الــروح فــي   

ّ
للكتــاب الشــباب لبــث

ــي شــفويًا  ــذي بق ــوردي ال األدب الك
لقــرون.

فيلي

نوادي القراءة في كوردستان..نوادي القراءة في كوردستان..

بالســوراين والكرمانجــي، وهــا  مكتــوب 

اللهجتــان الكرديتــان الرئيســيتان يف العــراق، 

وال يرجــم أبعــد مــن حــدود كردســتان 

ــراق. الع

تنقــل بعــض الكتــب إىل العربيــة والفارســية 

الــدول  يف  األكــراد  لجمهــور  والركيــة، 

املجــاورة الذيــن غالبــاً ال يتحدثــون اللهجــة 

ــها. نفس

- بطلة أربيل »الخارقة« -

يــرى صبــاح أن »ال إرادة سياســية« لتعزيــز 

األدب الكــوردي، »فالعديــد مــن الــدول 

تكــرس ميزانيــة لنــرش أدبهــا يف الخــارج 

ــك«. ــل ذل ــا ال نفع ــن هن لك

ــرش  ــيار« للن ــعى دار »نووس ــك، تس ــع ذل م

ــن،  ــن يف كوبنهاغ ــل عام ــت قب ــي أسس الت

مساحات 
للهرب 
وبّث الروح في األدب الكوردي



فـــ

17 16
 العدد 209 

الســنة السابعـة عشر

كـورديــــــات

2021
آيــار / مايـــس 

 لقد تعايشت في 
كوردستان اعراق وديانات 

ومذاهب وأجناس عبر مئات 
السنين، حتى قبل نشوء 

الكيانات السياسية الحديثة، 
وكما هي تضاريس هذه 
البالد واختالف أشكالها 

بين الجبال والسهول 
والوديان، توزعت الكتل 
البشرية وانتماءاتها في 

العرق والدين، بين الكورد 
والكلدان واآلشوريين واألرمن 

والسريان، ومن العرب 
والتركمان، ... 

التعايش 
في إقليم 
كوردستان

كفاح محمود كريم

غــر هــذه املكونــات مــن العــرب وغرهــم 

مــن األعــراق والديانــات، لقــد كان الــراع 

التــي حكمــت  السياســية  األنظمــة  مــع 

اآلخريــن  بحقــوق  واســتهانت  الجميــع 

الجميــع  وكان  أديــان،  أم  كانــوا  أقوامــا 

الدكتاتوريــة  األنظمــة  لتلــك  ضحايــا 

وأســاليبها القمعيــة والظاملــة التــي تعرضــت 

الكــورد  وخاصــة  املكونــات  هــذه  لهــا 

تاريخهــم  عــر  واالشــوريون  والكلــدان 

ــة  ــة الدكتاتوري ــنتها األنظم ــروب ش ــن ح م

ــا  ــوة وإميان ــم ق ــي زادته ــوفينية والت والش

بقضيتهــم وبعالقتهــم التاريخيــة النقيــة مــع 

ــاتها  ــم مأس ــرك رغ ــريب، ومل ت ــعب الع الش

)أي تلــك الحــروب القاســية( أي أثــٍر للحقــد 

ــة  ــدث يف انتفاض ــا ح ــل م ــام، ولع أو االنتق

آذار1991م، بعــد أن تحــررت كوردســتان 

مــن دكتاتوريــة النظــام الســابق وكيفيــة 

ــود  ــن الجن ــع عــرشات اآلالف م ــل م التعام

والضبــاط وحتــى مــع الكثــر مــن املوظفــن 

العــرب العاملــن يف محافظــات اإلقليــم، 

دليــل عــى نقــاء الشــعب الكوردســتاين 

بكافــة مكوناتــه وأطيافــه ونظافتــه مــن 

االحقــاد او االنتقــام.

ــانية  ــة االنس ــة العالق ــد متان ــا يؤك     أن م

ــن  ــر م ــوف الكث ــريب وق ــعب الع ــع الش م

ــن والسياســين والنخــب  ــن واملفكري املثقف

مــع  والناشــطن   واالعالميــة  الصحفيــة 

جبهــة الكــورد وكوردســتان ومنارصتهــا مــن 

اجــل حقوقهــم يف الــرشق االوســط عمومــا، 

ــة  ــهد روع ــا تش ــطن وفصائله ــذه فلس وه

ومتانــة العالقــة بــن الشــعبن والثورتــن 

انبثاقهــا  منــذ  والفلســطينية  الكورديــة 

وتعــاون معظــم املنظــات الفلســطينية مع 

ــاالت،  ــن املج ــر م ــة يف كث ــورة الكوردي الث

وعــى رأســها منظمــة التحريــر الفلســطينية 

وفصائلهــا، ومل يبــَق متســع مــن ثــرى الشــام 

ــى طــوى  ــة حت ــراق وفلســطن والكنان والع

آالفــا مؤلفــة مــن خــرة مقاتــي كوردســتان 

وااليزيديــن  واملســيحين  املســلمن  مــن 

ــرون  ــر ق ــلمن ع ــرب واملس ــروب الع يف ح

والرفــات،  الدمــاء  فاختلطــت  وقــرون، 

وامتــألت مقابــر الشــهداء رجــاال جــاءوا مــن 

ــة واإلســالم. ــن العروب ــا ع كوردســتان دفاع

ــدي يف كوردســتان عــر      إن التعايــش األب

التاريــخ القديــم والحديــث يــؤرش حضــارة 

راقيــة لــدى كل ســكان هــذه املنطقــة مــن 

العــامل، ليــس هنــا يف كوردســتان العــراق 

أيضــا يف اجزائهــا  فحســب وإمنــا هنــاك 

الثالثــة االخــرى، حيــث يتعايــش املســلمون 

الكــورد  مــن  وااليزيديــون  واملســيحيون 

والعــرب والكلــدان واالشــوريون واالرمــن 

ــال  ــذ أجي ــالق  من ــي خ ــامح وتعاط يف تس

وأجيــال، فقــد كانــت كوردســتان برمتهــا 

ومــا تــزال تنتهــج مبــدأ التعايــش والتســامح 

الراقــي والنبيــل بــن األديــان واملذاهــب 

ــن  ــن م ــم محــاوالت املتطرف ــراق برغ واألع

العنريــن عرقيــا أو دينيــا متزيــق هــذا 

الســكان  تركيبــة  طبيعــة  إن  إال  النســيج 

االجتاعيــة والســيكولوجية واألخالقيــة ال 

ــكار  ــات أو أف ــذا توجه ــوء هك ــمح بنش تس

والدليــل هــو تحــول هــذا اإلقليــم إىل مــالذ 

املضطهديــن  مــن  األلــوف  ملئــات  آمــن 

مذهبيــا ودينيــا وحتــى عرقيــا مــن كل 

يشــهده  ومــا  األخــرى،  العــراق  أجــزاء 

اإلقليــم حاليــا مــن نهــوض ثقــايف وحضــاري 

ــج  ــذا النه ــى ه ــل ع ــه يدل ــع مكونات لجمي

الســامي واألفــكار النبيلــة التــي يتميــز بهــا 

هــذا الشــعب الــذي يقــول ان كل الشــعوب 

تســكن اوطانهــا اال نحــن وطننــا يســكن 

ــاين  ــراه وتســمعه يف كل االغ ــث ت ــا، حي فين

واألناشــيد والحــان املوســيقى والفلكلــور 

والحكايــات واســاطر االولــن، حتــى أصبــح 

ــان يف  ــكل االعــراق واالدي ــوان االنتــاء ل عن

ــر. ــول اآلخ ــش وقب ــامح والتعاي التس

واملذهبيــة،  الدينيــة  معتقداتهــم  كل  يف   

حيــث جمعتهــم ارضــا متازجــت فوقهــا كل 

الحضــارات حتــى غــدت يف يومهــا األول 

العــامل،  اىل كل  االنســانية  نــوروز ســفرة 

جمعتهــم القــرى واملــدن، قمــم الجبــال 

ــع  ــرك الجمي ــث اش ــان، حي ــراف الودي وأط

الحــروب  ويف  والجغرافيــا،  التاريــخ  يف 

والعلــوم واآلداب، حتــى تشــابكت األحــداث 

واألحاســيس. واملشــاعر 

كل  يف  ودموعهــم  دماؤهــم  اختلطــت    

ــل  ــن اج ــا م ــا مع ــي  خاضوه ــروب الت الح

الحيــاة أو مــن أجــل بعضهــم، اختلطــوا 

أنســابهم وألوانهــم  فامتزجــت  وتناســبوا 

وســحناتهم حتــى مل تعــد تفــرق بــن العــريب 

والكــوردي، أو بــن الكلــداين واآلشــوري، 

هــذه  كل  بــن  أي رصاع  هنــاك  يكــن  مل 

ــن العــرب  ــذات ب ــات واألعــراق وبال املكون

والكــورد، بــل ليــس للكــورد إخــوة وأصحاب 
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المواقف المشرفة للكرد 

الفيليين، شهادة صادرة 

من المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي 

الكردستاني

ينتشر الكرد الفيليون 

وسط وجنوب العراق حيث 

تمتد رقعة موطنهم من  

بغداد والحلة والناصرية 

والبصرة جنوبا الى بالد 

عيالم وبيشتكوه غرب 

ايران صعودا الى خانقين 

وكرماشان وعلى امتداد 

جبال سورين - حمرين - 

حتى كركوك شماال.

قراءة مواقف للكورد الفيليين

مؤيد عبد الستار

 بشهادة الحزب 

الديمقراطي 

الكوردستاني في 

ثالثية رئيس 

إقليم كوردستان

عاشــوا يف هــذه الرقعــة الجغرافيــة الواســعة 

املراميــة األطــراف، وخــالل آالف الســنن 

ــول  ــن مغ ــة م ــرات مختلف ــوا اىل هج تعرض

ــوا  ــرك فحرص ــرب وت ــرس وع ــالجقة وف وس

االصليــة  األقــوام  مــع  التعايــش  عــى 

ومــع  موطنهــم  تخــوم  عــى  املوجــودة 

االقــوام التــي وفــدت خــالل مئــات الســنن.

ويف العــر الحديث وبعد تقســيم مناطقهم 

بــن إيــران والعــراق وفــق معاهــدات دولية 

كان آخرهــا منــح صــدام نصــف شــط العرب 

إىل إيــران مــا أدى اىل شــطر الشــعب الكردي 

مبوجــب تلك االتفاقيــات - اتفاقية أرض روم 

واتفاقيــة ســايكس بيكــو- تـــأججت مشــاعر 

الحقــد مــن قبــل النظــام الصدامــي عليهــم 

املزدهــرة  وتجارتهــم  اموالهــم  يف  طمعــا 

ــهود  ــم املش ــوكة نضاله ــرس ش ــة ك ومحاول

لهــا يف الســاحة العراقيــة وعــى األخــص 

نضالهــم ضــد الطغمــة الصداميــة، فعملــت 
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ــزب  ــه الح ــي يلي ــيوعي العراق ــزب الش الح

الدميقراطــي الكردســتاين ثــم حــزب الدعــوة 

العراقــي. االســالمية 

وبــرزت  يف تلــك األحــزاب اســاء معروفــة 

دفــع البعــض حياتــه مثنــا لنضالــه.

ــدوي  ــة امل ــة الصدامي ــقوط الطغم ــد س بع

ــا  ــتان حقه ــتعادت كردس ــان 2003 اس نيس

ــات  ــد تضحي ــتان بع ــم كردس ــة اقلي يف اقام

ونضــاالت الشــعب الكــردي بجميــع أطيافــه 

ــه. ورشائح

ــون  ــرد الفيلي ــح الك ــك الرشائ ــن تل ــن ب وم

الذيــن مل يبخلــوا باموالهــم وارواحهــم يف 

النضــال اىل جانــب قــوى واحــزاب شــعبهم، 

استشــهاد  ذكــرى  الشــهر  تصــادف هــذا 

املناضلــة الكرديــة الفيليــة ليــى قاســم  التي 

ــها  ــدي مالبس ــي ترت ــنقة وه ــدت املش صع

الكرديــة الزاهيــة بتاريــخ 1975/5/12.

التــي واجهــت  الحيــاة  ورغــم مصاعــب 

ــران مل  ــر اىل اي ــد التهج ــن بع ــرد الفيلي الك

ــه  ــعبهم يف محنت ــاء ش ــم أبن ــوا يف دع يبخل

أثنــاء الهجــرة املليونيــة. ومــع ذلــك نســمع 

مــن يــردد مثــل الببغــاء ان الكــرد الفيليــن 

تحيــــــــــة أخويـــــــــــــة

 اشــارة اىل كتــاب املكتــب الســيايس املوقــر 

3521 يف 11/ 4 / 1991، تــم اســتالم املــواد 

املدرجــة ادنــاه. واليكــم نــص كتــاب الشــكر 

ــر اىل  ــيايس املوق ــب الس ــه املكت ــذي قدم ال

االخــوة الذيــن تفضلــوا بتقديــم املســاعدات 

الخوانهــم املرشديــن مــن ابنــاء الشــعب 

الكــردي.

بترعكــم هــذا نشــكركم جزيــل الشــكر 

ــا الكــرد  حــول جمــع ترعاتكــم مــن إخوانن

والــذي  وطهــران  ايــالم  مــن  الفيليــن 

الذيــن  واشــقائكم  الخوانكــم  ارســلتموه 

العــراق ) صــدام ( . رشدهــم دكتاتــور 

نرجــو االســتمرار لجمــع ترعــات اخــرى 

الظــروف  هــذه  يف  املظلــوم  شــعبنا  الن 

يحتــاج اىل دعــم وترعــات اخــرى لحــن 

الحكومــة  الن  الطاغيــة  هــذا  ازاحــة 

الفاشــية ال تــزال مســتمرة لــرب الســكان 

ــرك كل  ــرار وت ــى الف ــم ع ــن واجباره اآلمن

ــى  ــم ع ــون واجباره ــا ميلك ــم وم ــا لديه م

ــرة دون  ــة الوع ــق الجبلي ــزوح اىل املناط الن

مــأوى ومــأكل.

ويف الختــام  لكــم شــكرنا العميــق واالعتــزاز 

بكــم ويف القريــب العاجــل انشــاء اللــه 

نلتقــي يف وطننــا الحــر لنعيــش ســويا يف 

ــب .  ــا الحبي وطنن

ودمتم يف النضال...

م . س ) املكتب السيايس (

صورة منه اىل / 

ــم  ــا / للعل ــس حزبن ــيد رئي ــل الس - املناض

ــاء رج

- العالقــات يف بــران شــهر املحــرم / نرجــو 

الرسعــة إليصــال - املــواد- اىل منطقــة ديانــا 

وتزويدنا بوصل االستالم.

واىل االمام

ختم الحزب الدميقراطي الكردستاين 

التاريخ 18 / 4/ 1991

اىل / االخوة االعزاء

-1 االخ الحاج ابراهيم كرميي

-2 االخ عبد الجبار مصطفى

-3 االخ حسن دارخاين 

-4 االخ حاج جراخ عي نادري

-5 االخ أكرم  كريم بور

-6 االخ حافظ أسد العطار

-7 االخ مراد االنصاري

-8 االخ صالح عبد ويل فيي

-9  االخ برو ويل رمضان

ــة. ــب ال بالقومي ــكون باملذه يتمس

ادنــاه نــص كتــاب صــادر مــن الحــزب 

الدميقراطــي الكردســتاين/ الفــرع الثامــن 

يشــكر فيــه مجموعــة مــن الكــرد الفيليــن 

الشــقائهم  العينيــة  باملــواد  وترعهــم 

الهجــرة  اثنــاء   1991 عــام  كردســتان  يف 

املليونيــة بســبب هجــوم النظــام الصدامــي 

عــى ابنــاء شــعبنا الكــردي، عــى أن يفيــق 

البعــض مــن ســباتهم.

الحزب الدميقراطي الكردستاين - العراق

الفرع الثامن العدد : 188 

عــى تهجرهــم وســلب ممتلكاتهــم وحجــز 

ــا. اآلالف مــن شــبابهم ظلــا وعدوان

ســاهم الكــرد الفيليــون يف نضــاالت جميــع 

ــت  ــي  ناضل ــة الت القــوى واألحــزاب الوطني

ــر العــراق مــن  االســتعار  مــن أجــل تحري

الريطــاين.

للســلطة  البعــث  وبعــد وصــول طغمــة 

الكــرد  تــوزع   1963 شــباط  انقــالب  يف 

الفيليــون عــى مختلــف االحــزاب العراقيــة 

اشــهر  وكان  راياتهــا  تحــت  للنضــال 

ــن  ــي اســتقطبت الكــرد الفيلي األحــزاب الت
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الشــهيدة ليــى قاســم البالغــة يف وقتهــا 

مــن العمــر 22 عامــاً، تلــك الفتــاة الكورديــة 

التــي اعتقلــت بتاريــخ 1974/4/29 عــى 

خلفيــة انتائهــا لخليــة الحــزب الدميقراطــي 

الكوردســتاين يف بغــداد، حيــث تعرضــت 

اعدامهــا  قبــل  قاســم  ليــى  الشــهيدة 

للتعذيــب النفــي و الجســدي، فهــي مــن 

ــايل،  ــا النض ــر بتاريخه ــة تفخ ــة مناضل عائل

لكوردســتان  لحبهــا  الشــهيدة  وانتمــت 

ــي للحــزب  ــل أن تنتم ــة قب الوطــن والقضي

ايلــول  وثــورة  الكوردســتاين  الدميقراطــي 

التحرريــة.

التحرريــة،  ايلــول  ثــورة  أيقونــة  كانــت 

ــع  ــا كوردســتان فــوق جمي انتاءهــا لوطنه

االعتبــارات، فتحــت عينهــا عــى عشــق 

ــت مســتعدة  ممــزوج بحــب الوطــن، فكان

ــك العشــق، إىل أن  ــن أجــل ذل ــة م للتضحي

ــا  ــع رفاقه ــخ 1975/5/12 م ــت بتاري اعدم

ــا يف  ــل له ــة المثي ــلطة قمعي ــل س ــن قب م

تاريخنــا الحديــث.

ــرشق  ــهيدة يف ال ــر أول ش ــم تعت ــى قاس لي

االوســط تعــدم شــنقا حتــى املــوت، فهــذه 

ــن ينســاها  ــة ل ــاة كوردي ــة بحــق فت الجرمي

ــم  ــى قاس ــدام لي ــة، وان إع ــخ البرشي تاري

تلــك الفتــاة الكورديــة الفيليــة ورفاقهــا 

ســتبقى وصمــة عــار يف جبــن االنظمــة 

الفاشــية التــي قتلــت أكــر مــن مئتــي الــف 

كــوردي ذنبهــم مجــرد يطالبــون بحقهــم يف 

ــة. ــش بكرام العي

ثــورة ايلــول كانــت مــا تــزال حــارضة يف 

ذاكــرة اإلنســان الكــوردي ملــا تحقــق يف تلــك 

ــرة  ــت الف ــث كان ــن، حي ــن الزم ــرة م الف

لــدى  القومــي  الوعــي  إلبــراز  الذهبيــة 

الكــورد، وليــى قاســم كان ميولهــا للقضيــة 

ــأن الكــورد  ــه دالالت واضحــة ب ــة ل الكوردي

سياســية  قوميــة  قضيــة  هــي  قضيتهــم 

ــك  ــي تل ــة، فف ــخ وجغرافي ــانية وتاري وانس

الفــرة أي الســتينيات والســبعينيات مــن 

القــرن املــايض بــرزت الثــورة الكورديــة عــى 

الســاحة ووحــدت ثــورة ايلــول الشــعب 

ــع  مــن زاخــو اىل خانقــن حيــث كان الجمي

ــارزاين. ــى الب ــم مصطف ــف قائده خل

وبعــد تحالــف وقتــي مــع نظــام شــاه 

إيــران يف أواســط الســبعينيات، شــن النظــام 

ــوردي،  ــعب الك ــى ش ــات ع ــي هج البعث

حيــث قتــل مئــات اآلالف مــن الكــورد، 

كذلــك قتــل خمســة آالف كــوردي معظمهم 

ــة  ــازات كيميائي ــال بغ ــاء واألطف ــن النس م

ألقتهــا طائــرات النظــام البعثــي بأوامــر 

عســكرية عــى مدينــة حلبجــة الكورديــة، يف 

قصــف اعتــره الخــراء أخطــر هجــوم بالغاز 

ــم  ــك الجرائ ــت تل ــن، وكان ــتهدف مدني يس

ــتقبل  ــذرا اىل مس ــة إن ــة عالم ــعة مبثاب البش

ــك  ــدام تل ــث ان اع ــوردي، حي ــعب الك الش

يســتثنى  لــن  املناضلــن  مــن  الكوكبــة 

الشــعب عــى النضــال، وان الشــهيدة ليــى 

ــدوة النضــال النســوي ضــد  ــل ق قاســم متث

النظــام البائــد وضــد القــوى الديكتاتوريــة.

تحيــة نضاليــة الشــهيدة ليــى قاســم ولــكل 

ــة  ــة بــكل أشــكال النضال،تحي امــرأة مناضل

لــكل امــرأة تعبــت مــن أجــل الوطــن ، 

تحيــة لــكل امــرأة رفــع صوتهالرفــض القهــر 

ــم املســلط عــى الشــعب الكــوردي و الظل

في ذكرى استشهاد ليلى قاسم 
أيقونة ثورة ايلول التحررية

يونس حمد
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سندس ميرزا.. سندس ميرزا.. 
الكوردية الفيليةالكوردية الفيلية  التي التي 

خصت اطفالخصت اطفال  شريحتها شريحتها 
بألف قصة وقصةبألف قصة وقصة

فيلي

هــي واحــدة مــن الناشــطات الكورديــات الفيليــات، ولــدت 
ــر  ــر الكثي ــي بغــداد، وفــي طفولتهــا شــهدت تهجي ف
ــرتها  س

ُ
ــت أ ــراق فذهب ــن الع ــن م ــورد الفيليي ــن الك م

ــى أنفســهم  ــه عل ــت فــي بيــت آل اهل ــران، وترب ــى إي إل
التحــدث باللغــة الكورديــة بشــكل جــدي.
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مجــال  دخلــت  مــرزا،  ســندي  الســيدة 

ــة الشــعر  العمــل االعالمــي الكــوردي وكتاب

عقــود  ثالثــة  منــذ  األطفــال  وقصــص 

ــب  ــن الكت ــد م ــة العدي ــاركة يف كتاب واملش

والصحــف واألعــال األدبيــة كجــزء مــن 

ــن  ــا م ــن عام ــالل ثالث ــا خ ــة ذكرياته خزين

واملثقفــة  األدبيــة  الناشــطة  هــذه  عمــر 

الكورديــة.

الفيليــن  الكــورد  ان  مــن  الرغــم  عــى 

قبــل اي يشء عرفــوا باإلبــادة الجاعيــة 

ــن،  ــه؛ ولك ــوا ل ــذي تعرض ــايد( ال )الجينوس

ــباقن  ــوا س ــم كان ــخ، فإنه ــهادة التاري وبش

والعمــل  والســيايس  التجــاري  العمــل  يف 

ــة واألحــزاب  ــايف، وخصوصــا يف الصحاف الثق

 NGO املدنيــة  املنظــات  وتأســيس 

بغــداد،  الخريــة يف  واألعــال  الكورديــة 

الحركــة  تأســيس  يف  الريــادة  وبســبب 

وتعرضــوا  الريبــة  دفعــوا  الكورديــة، 

كبــرة. لجرائــم 

ولســندس مــرزا دور واضــح يف الكثــر مــن 

االعــال الصحفيــة واالعالميــة الكورديــة، 

وترجــع ســبب عملهــا يف تلــك املجــاالت 

املتعــددة اىل االضطــرار بســبب قلــة الــكادر 

األعضــاء  مــن  وهــي  الناشــط،  النســايئ 

املؤسســن ملؤسســة شــفق للثقافــة واالعــالم 

ــداد. ــن يف بغ ــورد الفيلي للك

وهــذا الحــوار، دردشــة مــن اجــل التعــرف 

عــى الخدمــات املســتمرة التــي تقدمهــا 

ــون  ــن أن يك ــي ال ميك ــيدة والت ــذه الس ه

ــدة  ــة واح ــد او مجموع ــخص واح ــل ش عم

مبفردهــا، ومبــا لديهــا عاطفــة األم وإخــالص 

ــا  ــي متتلكه ــائية الت ــة النس ــت واملكان األخ

ســندس مــرزا والتــي أوقفتهــا جميعــا مــن 

ــا. ــاء جلدته ــل ابن اج

شــفق نيــوز- لنعــد إىل الوقــت الــذي عدتــم 

فيــه بعــد عقــود مــن البعد عــن الوطــن، اىل 

مســقط الــرأس، ومدينــة طفولتكــم، بغــداد 

الحنــن، حدثينــا قليــال عــن ذلــك الوقــت؟

ســندس مــرزا: بعــد ســقوط نظــام صــدام 

عــام 2003 عدنــا اىل بغدادنــا، وفــورا عملنــا 

ــي  ــل الصحف ــا يف العم ــق تجاربن عــى تطبي

ــن  ــى م ــم حت ــم حرمانه ــد ت ــاس كان ق ألن

ــم. ــم وهويته لغته

ويف ذلــك الوقــت قــام الســيد نيجرفــان 

ــتان  ــم كوردس ــة اقلي ــس حكوم ــارزاين رئي ب

ــورد  ــاء الك ــة ابن ــن اجــل خدم ــا - وم حينه

مؤسســة  لبنــاء  مبســاعدتنا   - املظلومــن 

للثقافــة  شــفق  مؤسســة  باســم  ثقافيــة 

واالعــالم للكــورد الفيليــن.

وكان العــراق حينهــا مبتــى باألفــكار واآلراء 

الدينــي  السياســية والقوميــة والتعصــب 

والعشــائري، التــي كانــت املنطلــق لتأســيس 

ــن  ــاك م ــن هن ــية، ومل يك ــزاب السياس األح

يهتــم بالثقافــة والعمــل الثقــايف، ونحــن 

ــة  ــا ضحي ــداد جعلون ــة يف بغ ــة قومي كأقلي

السياســة والتفرقــة والتعصــب  ألالعيــب 

املذهبــي والعشــائري األعمــى، واألدهــى 

ــة  ــاريع الجهنمي ــذ املش ــذا تنفي ــن كل ه م

هويتنــا؛  أحــرق  الــذي  التعريــب،  مثــل 

وحينهــا رأينــا ان امتــالك مركــز ثقــايف يقــوم 

ــه  ــي بإمكان ــط اعالم ــا، ووس ــاء ثقافتن بإحي

ان يوصــل صوتنــا آلذان الوطــن، أوجــب 

مــن الخبــز الــذي نتناولــه يف العشــاء، لــي 

ــودون  ــا موج ــراخ بأنن ــا ال ــون بإمكانن يك

ــي  ــد مغس ــا بي ــود اموات ــن نع ــاء، ول وأحي

املــوىت الشــوفينين، ونريــد أن نتعامــل مــع 

الــذي  البلــد، فالعــراق  األحيــاء يف هــذا 

ــس  ــه لي ــنة أن ــه حس ــراق ل ــو ع ــه ه نعرف

ــى  ــر ع ــه يتواف ــد اذ ان ــعب واح ــكا لش مل

تعدديــة األصــوات واأللــوان، وهــذا مــن 

ــية. ــراق املنس ــنات الع ــل حس أفض

شفق نيوز- يعني حرب الهويات؟

: كال، الكــورد الفيليــون مــا زالــوا ضحايــا 

الحــروب، ومل يكونــوا أبــدا مــن دعاتها، ومع 

ــم  ــم أجره ــرى عليه ــا ج ــف ان كل م االس

والوقــوف  عــن حقوقهــم،  الدفــاع  عــى 

ــا  ــز، ويف هــذه الســنوات بذلن بوجــه التميي

لتغيــر  العراقيــن  لتشــجيع  جهودنــا  كل 

نظرتهــم ليكــون بإمكانهــم النظــر إلينــا مــن 

وجهــة نظــر اخــرى. نحــن يف تلــك الســنوات 

رفعنــا اصواتنــا ونادينــا باننــا مــن ابنــاء 

أو  اللغــة  يف  االختــالف  وان  االرض  هــذه 

العشــرة ال ميكــن أن يكــون ســببا يف رمــي 

هــذا الجــزء مــن أبنــاء الوطــن يف نــار جهنــم 

ويتنعــم الجــزء اآلخــر يف فردوســه، ال نحــن 

وال هــم نتعــرض لكــوارث مثــل اإلبــادة 

الجاعيــة بســبب اختــالف لغــة األقليــة 

الكورديــة الفيليــة مقابــل األغلبيــة العربيــة.

ــة  ــاء اللهج ــأن إحي ــاذا بش ــوز- م ــفق ني ش

بغــداد،  يف  الفيليــة  الكورديــة  املحليــة 

اوضحــي لنــا هــذا؟

ــع العراقيــن يف بغــداد نتقــن  : نحــن وجمي

اللغــة العربيــة وهــو أمــر ليــس ســيئا، ولكن 

الــيء يف األمــر أن نكــون كــوردا وال نتمكن 

مــن التكلــم بلغتنــا الكورديــة. نحــن نقــول 

ــا  ــك لغتن ــا، ولذل ــنا اموات ــاء ولس ــن احي نح

مل متــت ايضــا واننــا مثلــا ان نريــد حياتنــا 

يتوجــب ان نريــد ان تبقــى لغتنــا حيــة 

ايضــا وهــذا االمــر بالنســبة لنــا ليــس بأقــل 

مــن الذهــاب والتواجــد يف الرملــان والدولــة 

والدرجــات،  املناصــب  عــى  والحصــول 

ونحــن تصدينــا لهــذا العمــل املهــم والثقــايف 

النــه بعــد ســبعة عــرش عامــا مــا زلنــا 

ــد  ــت التري ــداد مازال ــة بغ ــرى ان حكوم ن

ــد  ــة الكــورد الفيليــن والتري االعــراف بهوي

ــا. ــد لغتن ــتطيع ان تعي والتس

االحــزاب  فعلــت  ومــاذا  نيــوز-  شــفق 

الكورديــة؟ السياســية 

: ينبغــي لألحــزاب الكورديــة ان تجيــب 

عــى هــذا الســؤال بنفســها، فهــذه الســلطة 

ــورد، مل  ــا الك ــل عليه ــي يحص ــية الت السياس

ــف يف  ــع االس ــر. م ــا اي خ ــداد منه ــر بغ ت

ــن  ــت ســقوط صــدام مل يك ــي تل ــام الت األي

لــدى الكــورد اي برنامــج واليــوم مازالــوا 

ــص  ــل تخلي ــن أج ــج م ــون اي برنام ال ميلك

الكــورد الفيليــن مــن الظلــم والجــور الــذي 

ــان  ــودا )الحرم ــازال موج ــم وم ــع عليه وق

مــن الحقــوق والحرمــان مــن اللغة بالنســبة 

ــن(. ــورد الفيلي للك

شــفق نيــوز- قســم مــن األعــال التــي 

قمــِت بهــا كانــت اعــاال إذاعيــة، ملــاذا 

بغــداد؟ وملــاذا يف  اإلذاعــة؟ 

ــال  ــن امل ــك م ــن مل منتل ــف نح ــع االس : م

والســلطة مــا ميكننــا مــن امتــالك قنــاة 

تلفزيونيــة ومــن جهــة االخــرى فــان الكــورد 

قــرن  بعــد نصــف  بغــداد  كــورد  اعنــي 

مــن التعريــب املتواصــل مل يكــن لديهــم 

االســتعداد الــكايف للقــراءة والكتابــة باللغــة 

الكورديــة وال ميتلكونــه اليــوم ايضــا، ولهــذا 

توجهنــا نحــن نحــو )االذاعــة والصــوت( 

ــذا اوال. ــة وه ــن الكتاب ــهل م ــو أس وه

وثانيــا أن بغــداد هــي عاصمــة العــراق مــن 

ــدد  ــر ع ــكن اك ــا لس ــت مكان ــة ومازال جه

مــن الكــورد، ومــن املمكــن أن نقــول إذا مل 

يخــف النــاس انفســهم ويعــودوا اىل اصلهم، 

تصبــح بغــداد اكــر مدينــة يســكنها الكــورد 

ــداد  ــورد يف بغ ــع االســف الك ــراق. م يف الع

ــون  ــن يتكلم ــم م ــل ه ــن قلي ــرون ولك كث

الكورديــة فيهــا.

نســوا  قــد  ناســنا  كان  األيــام،  تلكــم  يف 

ــدأ  ــن الواجــب أن نب ــا م ــم االم، ورأين لغته

مــن نقطــة التــي لهــا أكــر تأثــر، مــن أجــل 

هــذا بدأنــا برنامجــا اذاعيــا ملــدة 12 ســاعة 

باللغتــن الكورديــة والعربيــة، ومــن ثــم 

أصبــح البــث ليــال ونهــارا حيــث أصبــح لــه 

ــعا. ــدى واس ص

لقــد  بالنســبة لعائلتكــم..  نيــوز-  شــفق 

اســتنفر جميــع اعضائهــا للدخــول يف خضــم 

ــل.. ــذا العم ه

: إذا أردتــم الراحــة فــإّن العــراق اســوأ 

ــة وملعيشــة الكــورد  ــات املحلي مــكان لالقلي

ــدا  ــب ج ــي صع ــل اإلعالم ــن والعم الفيلي

ــداد. ــة بغ ــل مدين ــدا داخ ج

ــكالت ويف  ــوبه املش ــل تش ــم أن أي عم نعل

ــس  ــل ولي ــاك عم ــون هن ــذي يك ــن ال الح

هنــاك مــن يعمــل، مــا الــذي علينــا فعلــه؟ 

البدايــة  منــذ  كنــا  حيــايت  ورشيــك  انــا 

متوافقــن يف األفــكار حــول هــذا املــرشوع، 

وعملنــا فيــه معــا ومــن ثــم دخلــت ابنتنــا 

املضــار عندمــا كــرت قليــال واصبحــت 

عضــوا يف ُأرسة شــفق وعملــت يف قســم 

األطفــال وقدمــت بعــض األعــال الخاصــة 

باألطفــال.

ــص  ــل )قص ــج مث ــت برام ــا قدم ــا حينه ان

و)فراشــات  واالرسة(  و)الحيــاة  لالطفــال( 

 نحن وجميـــع العراقيين في بغـــداد نتقن اللغة ''''
العربيـــة وهو أمر ليس ســـيئا، ولكن الســـيء في 
األمـــر أن نكـــون كـــوردا وال نتمكن مـــن التكلم 
الكورديـــة. نحن نقول نحن احياء ولســـنا  بلغتنا 

امواتا، ولذلـــك لغتنا لم تمـــت ايضا ...

''''
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شــفق( و)حــواء( فضــال عــن قــراءة األخبــار 

ــة  ــية واالدبي ــة السياس ــات املنوع واملوضوع

واالجتاعيــة. وحينهــا وبســبب قلــة الــكادر 

ــر  ــا اك ــج وتقريب ــن الرام ــر م قدمــت الكث

مــن نصفهــا كنــت مضطــرة لتقدميهــا لعــدم 

ــاز  ــم إنج ــن بإمكانه ــخاص اخري ــود اش وج

ــل يف  ــرر ان العم ــال، واك ــذه األع ــل ه مث

إنجــاز أغلــب تلــك األعــال معــا كان بحكــم 

ــا جــدا. االضطــرار وكان عمــال صعب

شــفق نيــوز- واحــد مــن تلــك الرامــج التــي 

كان لهــا صــدى واســع، كان برنامجــا لــالرسة 

ــن  ــا ع ــاة واألرسة( تحــديث لن ــوان )الحي بعن

انجــازات ذلــك الرنامــج؟

إلحيــاء  برنامجــا  كان  الرنامــج،  هــذا   :

واالشــياء  الكورديــة،  واألعــراف  الثقافــة 

التــي طواهــا النســيان منــذ أمــد بعيــد، ومل 

يعــد لهــا وجــود يف الوقــت الحــارض، وعملنا 

ــة  ــة الحالي ــال الكوردي ــف األجي ــه لتعري في

ــا.  ــا والتعــرف عــى مضمونه لإلســتاع إليه

وعــدا ذلــك متكنــا مــن خــالل الرنامــج 

مــن العمــل عــى تواصــل األرس الفيليــة 

والتعــرف  مبــارش  بشــكل  بعضهــا  مــع 

ــم  ــم ت ــوا الن اغلبه ــا وأن يلتق ــى بعضه ع

ــل نظــام صــدام وفقــدوا  تهجرهــم مــن قب

الســنوات  يف  هويتهــم  وأخفــوا  بعضهــم 

األربعــن املاضيــة.

ــوم  ــج نق ــي ان اي برنام ــا نراع ــن دوم ونح

بتقدميــه حتــا ســيكون لــه هــدف وهدفنــا 

هــو اســرجاع الهويــة الكورديــة الفيليــة 

ومــن دون تعصــب وال تعنــر. يف تلــك 

االذاعــة  شــفق  اذاعــة  كانــت  األوقــات 

الوحيــدة ومل تســتطع ايــة اذاعــة اخــرى ان 

ــداد  ــن يف بغ ــورد الفيلي ــوت الك ــل بي تدخ

ويكــون لهــا صــوت صــارخ فيهــا ولهــا هــذا 

ــتمعن. ــن املس ــر م ــم الكب الك

وقضيــة الكــورد الفيليــن يف العــراق كانــت 

وحزبيــة  سياســية  أحاديــث  دومــا  لهــا 

فقــط وليســت ثقافيــة وكانــت شــفق الول 

ــك القاعــدة ومضــت نحــو  ــرة كــرست تل م

ــة  ــرجاع الهوي ــة اس ــرى يف محاول ــاق اخ آف

الكورديــة املســتلبة وأشــاعت لونــا ورائحــة 

وحالــة ثقافيــة كورديــة بــن االرس الكورديــة.

شفق نيوز- كم حكاية رسدت لالطفال؟

: انــا بنفــي ال أعلــم عددهــا، وبعــد حفنــة 

مــن الســنن أخرنــا مخرجــو الصــوت يف 

يف  حكايــة  ألــف  تعــدت  بأنهــا  اإلذاعــة 

برنامــج باللهجــة الفيليــة الطفالنــا.

شــفق نيــوز- ليــس فقــط يف بغــداد، مل يتــم 

يف  اآلن  لحــد  والقصــص  الحكايــات  رسد 

ــة  ــات املحلي ــن اللهج ــأي م ــه ب ــراق كل الع

الكورديــة األخــرى، هــل كانــت كل تلــك 

الحكايــات والقصــص مــن تأليفــك؟ ام انــك 

ــرى  ــات االخ ــة واللغ ــن العربي ــتفدِت م اس

ــة؟ ــة الكوردي ــة اىل اللغ للرجم

ــا  ــة وان ــة وعاملي ــت عربي ــا كان ــم منه : قس

اقتبســت فكرتهــا وبنيــت عليهــا قصصــا 

انهــا  نــرى  فيليــة،  كورديــة  وحكايــات 

ــت  ــر كان ــم اآلخ ــتمعينا، والقس ــح ملس تصل

ــا  ــا بتطويره ــوردي وقمن ــور الك ــن الفلكل م

مــن  كانــت  األكــر  والقســم  وتحديثهــا 

خــالل  واقدمهــا  اكتبهــا  كنــت  تأليفــي 

تجربــة  أجمــل  هــذه  وكانــت  الرنامــج. 

ألننــي  األعالمــي  عمــي  ويف  حيــايت  يف 

ــن  ــتمعينا م ــمع أن مس ــاهد وأس ــت أش كن

ــغ  ــوق بال ــون بش ــدات يرقب ــداد والج االج

مــع احفادهــم لالســتاع اىل تلــك القصــص 

والحكايــات.

ــة  ــرأة يف قضي ــة امل ــن مكان ــوز- أي شــفق ني

ــن؟ ــورد الفيلي الك

: انــا ال انظــر االشــياء بعــن كوننــا رجــاال او 

نســاء، وتاريخنــا يثبــت هــذا التوجــه، النــه 

ــدام  ــه ص ــذي مارس ــم ال ــف الظل ــع االس م

تعــرض  وعامــا  شــامال  كان  والصداميــون 

لــه الكبــار والصغــار والشــيبة والعجائــز 

ــورد  ــن الك ــال م ــال واالطف ــاء والرج والنس

ــب  ــوم يتوج ــر كل يشء، والي ــن ودم الفيلي

علينــا جميعــا ان نبنــي هويــة جديــدة 

وعريــة للكــورد الفيليــن ومــن املؤكــد أن 

ــدد. ــذا الص ــر به ــرأة أك ــة امل حص

ــا  ــا كن ــا، ك ــذي علين ــوم ال ــوم هــو الي والي

نفعــل يف الســابق، ان نكــون اىل جانــب 

الثقافــة  مجــاالت  يف  للمشــاركة  الرجــال 

أن  مهــا  وليــس  واالقتصــاد،  والسياســة 

ــل الــيء  ــا يســاوي الرجــال ب يكــون عددن

ــه،  ــن اجل ــح م ــل ونكاف ــذي نناض ــم ال امله

دعونــا ال نجعــل منــه مســألة رجــال ونســاء.

شــفق نيــوز- مــاذا تريديــن القــول يف ختــام 

هــذه املقابلــة؟

ــورد  ــخ الك ــة بتاري ــداد مليئ ــول ان بغ : اق

الفيليــن وهــي تحمــل تاريخنــا يف مهــد 

كأنهــا تحتضــن ابناءهــا.

يقــال ان االقــوام الذيــن ال يعــرون أهميــة 

للغتهــم وثقافتهــم وتاريخهــم وال يحمونهــا 

تيبســت  يشــبهون شــجرة  الداخــل  مــن 

تائهــة  ريــاح  اخــرا  وســتأيت  جذورهــا 

تطرحهــا أرضــا.

ان الظلــم والجــور الــذي وقــع عــى الفيلين 

ــاة  ــن الحي ــم م ــرن حرمه ــف ق ــالل نص خ

وأّخرهــم وارجعهــم اىل الــوراء بحيــث ليــس 

ــد،  ــم النهــوض مــن جدي مــن الســهل عليه

ولكــن نحــن عــى ثقــة إذا قمنــا كأبنــاء 

ــر يف  ــا بالتفك ــا وجداتن ــل اجدادن ــررة مث ب

ــا  ــث فين ــن يب ــود فل ــذل الجه ــعي وب الس

نلــوي هــذه  ان  اليــأس، الننــا نســتطيع 

األيــام الصعبــة ونقــول بــأن املســتقبل لنــا.

 في تلـــك األوقـــات كانـــت اذاعة شـــفق االذاعة ''''
الوحيدة ولم تســـتطع اية اذاعة اخـــرى ان تدخل 
بيـــوت الكورد الفيلييـــن في بغـــداد ويكون لها 
صـــوت صـــارخ فيها ولها هـــذا الكـــم الكبير من 

. لمستمعين ا

''''
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العشق المستعجل 
ساقني للتمثيل 

بالكوردية

ــون  ــر الفن ــد مــن افخ وفــن املــرسح واح

واكرهــا قيمــة وتعــد الــدول التــي ال متتلــك 

مرسحــا متأخــرة رغــم انــه مــن جهــة أخــرى 

ان  ودب  هــب  مــن  كل  بإمــكان  ليــس 

يكــون مبدعــا يف هــذا الفــن. وهــذا االبــداع 

ــأن هــذا  ــم ب ــا نعل والتطــور يصعــب عندم

املــرسح يتوجــب أن يكــون باللغــة الكوردية 

ــة  ــرض باللهج ــا يع ــوص عندم ــى الخص وع

ــة.  وهــذا يصعــب بشــكل  ــة الفيلي الكوردي

اكــر عندمــا متــارس فيــه املــرأة دورا يف 

فـــيلي

بلــد يــكاد يكــون مجتمعــه رجوليــا بشــكل 

ــاع.  ــذه االوض ــل كل ه ــح. وان تتحم واض

ــة  ــع فنان ــوارا م ــا ح ــدد أجرين ــذا الص وبه

كورديــة بهلويــة ديهلورانيــة ، وهي الســيدة 

ــي ملــع نجمهــا يف ســاء  ــا يونــي، الت ماري

املــرسح االيــراين وقدمــت اعــاال مرسحيــة 

ــة.  ــن الفارســية والكوردي ــرة باللغت كث

ــل  ــه لعم ــا، إن ــيدة ماري ــوز- الس ــفق ني ش

صعــب ان تعمــي يف ديهلــوران وايــالم وان 

تكــوين امــرأة! فــا الــذي اســتطعِت تجــاوزه 

يف هــذا الطريــق لتصــي اىل النجوميــة يف 

ــران؟  مــرسح طه

ــن عامــا، وعــى الرغــم  ــة عرشي ــل قراب : قب

ــة، دخلــت عــامل  مــن اين كنــت حينهــا طفل

املــرسح وأصبحــت ممثلــة مرسحيــة وكنــت 

املــرسح  كان  بشــكل  للمــرسح  عاشــقة 

وكلــا  ونهــارا.  ليــال  الوحيــد  هاجــي 

تقدمــت كلــا بــات املــرسح امامــي اجمــل 

ــر. ــكل أك ــه بش ــي إلي ــر ويجذبن بكث

وبعــد ثــالث ســنوات، أصبــح املــرسح شــيئا 

آخــر بالنســبة يل بحيــث صــار ُســّلًا ارتقــي 

بــه نحــو الســاء، وبعدهــا بعقــد مــن 

ــة  ــرسح يف محافظ ــان امل ــان ويف مهرج الزم

ــوان  ــة بعن ــت يف مرسحي ــث مثل ــالم، حي اي

مرسحيــة  وهــي  املســتعجل(  )العشــق 

ــزيت  ــى جائ ــت ع ــرة حصل ــة، ألول م كوردي

االوىل يف حيــايت الفنيــة، وكــوين حصلــت 

افضــل  اصبحــت  الجائــزة،  هــذه  عــى 

ممثلــة يف املحافظــة وكذلــك مــن جهــة 

ــة  ــة الكوردي ــي األم، أي اللغ ــل بلغت التمثي

الجميلــة واقــول )مثــل فتــاة مــن الفتيــات 

الكورديــات الفيليــات وعشــرتنا الكبــرة، 

عشــرة الكــورد البهلوييــون، وصلــت اىل مــا 

ــار(.  ــن افتخ ــه م ــت الي وصل

شــفق نيــوز- جال عملــك يعــود يف الدرجة 

االوىل اىل انــك اســتطعت يف محافظــة ويف 

ــي  ــة الت ــك املحافظ ــز تل ــالم، مرك ــة اي مدين

ــة  ــر مكتمل ــدة غ ــة واح ــا قاع ــد فيه توج

رأســك،  ومســقط  مدينتــك  وديهلــوران 

ــا ابســط  ــر فيه ــة قاعــة تتوف ــا اي ــس فيه لي

الــرشوط كونهــا قاعــة للمــرسح، فكيــف 

ــه؟ ــت الي ــي اىل وصل ــتطعت ان تص اس

: نعــم، يف الحقيقــة انــه ال يف املحافظــة وال 

ــل  ــذا العم ــات ه ــد إمكان ــي توج يف مدينت

ويف ديهلــوران ويف حــرارة تفــوق 50 درجــة 

تتوافــر  ال  العمــل  ظــروف  ويف  مئويــة 

ــدا ان  ــا ج ــات، كان صعب ــة امكاني ــى اي ع

ــة  يكــون العمــل بالعشــق فقــط يف مرسحي

ــي  ــذي مكنن ــو ال ــتعجل( ه ــق املس )العش

ــاين  ــدا ب ــعيدة ج ــا س ــة وان ــون ممثل ان اك

ــل  ــنن ان انتق ــن الس ــة م ــد حفن االن وبع

ــران،  ــت اىل طه ــا وصل ــوم ان ــالم والي اىل اي

ــان الفــن ال ميكــن ان يصــل  ــد ب وهــذا يؤك

اىل مبتغــاه مــن دون العشــق.

 

ايــالم  يف  الناشــئ  الجيــل  نيــوز-  شــفق 

فنــي  نتــاج  عــى  يحصــل  ان  اســتطاع 

مرسحــي وســينايئ كثــر، انتــم كإمــرأة هــل 

اليــوم  منهمــكات  ايالميــات  نســاء 
الفنــون  فــي كل االتجاهــات بتطويــر 
باللغــة الكورديــة. وواحــدة مــن الفنــون 
االبداعيــة التــي تشــهد اهتماما وجذبت 
اليهــا النســاء بشــكل كبيــر مؤخــرا، هــي 

الفنــون المســرحية والســينمائية

فيلية سطع نجمها في 
سماء المسرح اإليراني .. 
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رستــم عــى الطريــق نفســه؟

ــع  ــوت م ــن ومي ــع الف ــد م ــوردي يول : الك

ــب ان  ــكالم يج ــذا ال ــل رشح ه ــن، وقب الف

اقــول انــه عــى الرغــم مــن انــه يف العمــل 

والبــدء بالعمــل نحــن نعلــم أن النســاء 

يعانــن الكثــر، وهــذا اليعــود اىل الفــن 

بنفســه، بــل يعــود ملحــددات املجتمــع.

اىل  انظــر  ال  الجميــع  عكــس  عــى  وانــا 

أن  أرى  بــل  الجانــب  هــذا  مــن  االمــر 

النســاء الكــورد متقدمــات دامئــا يف العمــل 

الفنــي عــى الرجــال، حيــث أن النســاء 

شــاركن الرجــال يف مواســم الحصــاد وجمــع  

املحصــول وذره والزراعــة وحتــى الرعــي، 

وأثبــن بأنهــن لســن أقــل مــن الرجــال ، 

االقتصــادي عمــال مختلطــا  العمــل  وكان 

بــن الرجــل والنســاء،. وفــوق كل هــذا، 

ــايئ،  ــره نس ــة اك ــق الكوردي ــن يف املناط الف

ــة  ــج االفرش ــك نس ــجاجيد وكذل ــج الس نس

واالغطيــة، وصناعــة املكانــس وبنــاء بيــوت 

الشــعر واالســيجة الخاصــة بهــا واعــال 

أُخــرى كلهــا كانــت تقــوم بها نســاء العشــائر 

بشــكل فنــي متقــن، وكان هــذا العمــل 

ــل مــع االحتفــاظ  ــل اىل جي ينتقــل مــن جي

بــرس املهنــة . فــكان كل جيــل يعلــم الجيــل 

الــذي يليــه عــى كيفيــة القيــام بــكل تلــك 

األعــال، وبعــد تغــر منــط الحيــاة والتطــور 

ــت النســاء  ــالد، كان ــاة االســتقرار يف الب وحي

ومــن غــر إرادتهــن تــم اســكانهم يف البيوت 

ــك القــدرات  ــث فقــدن شــيئا فشــيئا تل حي

التاريخيــة التــي كــن يتمتعــن بهــا، والرجــال 

ايضــا تعرضــوا للمشــكلة نفســها، حتى وصل 

ــأن  ــرى ب ــث ن ــايل حي ــا الح ــر اىل جيلن األم

النســاء مل يكــن بأقــل شــأن مــن الرجــال يف 

ــدأن  ــث ب ــة، حي ــل العري ــات العم متطلب

بالعمــل الفنــي مــن جديــد،و حيــث اتخــذ 

ــت  ــا فعل ــاة مثل الرجــال مســارهم يف الحي

النســاء عــى الرغــم مــن ان حظــوظ الرجــال 

يف  االداري  واملجتمــع  النســاء  مــن  اكــر 

ايــران يف البدايــة، كان رجوليــا وهــذا ليــس 

ذنــب النســاء، ووفقــا ملــا أراه فإنــه مــادام 

ــكل  ــادرن بش ــن يب ــن فانه ــا بدمائه مختلط

ــك  ــال وإذا أردن ذل ــن الرج ــر م ارسع واك

ــر. ــن اك ــن أن يتقدم ــن املمك ــن م فإنه

شــفق نيــوز- ومــاذا عــن املــرسح الكــوردي؟ 

 الكورد لم ينظروا الى 
مجال السينما والمسرح 
من جانب المتعة، ومن 
أجل هذا لو منحوا بعض 
االمكانيات، ولو كان 
الكورد مبسوطي االيدي 
بشكل اوسع قليال عندها 
كنا سنرى كم يزدهر 
أداؤهم في هذا المجال

“

ــف ترينه؟ كي

ــن  ــاس وم ــع الن ــال جمي ــان ح ــن، لس : الف

الثقافــة  ازدهــار  يف  نســاهم  ان  اجــل 

لــدى  والســليمة  االصيلــة  واالمكانيــات 

االنســان، افــرح كثــرا باننــي ايضــا كورديــة 

ــة  ــم الفني ــون لغته ــوا يتعلم ــورد مازال والك

اليوميــة وليســوا متأخريــن ومتحجريــن.

شــفق نيــوز- بحســب رأيــك، هــل اســتطعنا 

إيجــاد او خلــق هويــة جيــدة للمــرسح 

ــة؟ ــينا الكوردي والس

الســينا  مجــال  اىل  ينظــروا  مل  الكــورد   :

ــل  ــن أج ــة، وم ــب املتع ــن جان ــرسح م وامل

ــو  ــات، ول ــض االمكاني ــوا بع ــو منح ــذا ل ه

بشــكل  االيــدي  مبســوطي  الكــورد  كان 

اوســع قليــال عندهــا كنــا ســرى كــم يزدهــر 

أداؤهــم يف هــذا املجــال، نحــن الكــورد 

مل تتوفــر لنــا امكانيــات ثابتــة للمــرسح 

للتمكــن مــن جــذب النــاس اىل قاعاتــه.  

شــفق نيــوز- مــا دور النســاء يف هــذا العمل 

بحيــث يتمكــن مــن تحمل مســؤوليته؟

: ال اقــول هــذا انحيــاز ومــدح للنســاء، 

النســاء يف  فــان  واعرفــه  اراه  انــا  الــذي 

التمثيــل املرسحــي الكــوردي اكــر ولهــن 

مريديــن اكــر، واســتطيع القــول انهــن عــى 

ــه  ــاركن في ــن ان يش ــمح له ــتعداد اذا س اس

ــال. ــن الرج ــر م اك
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ماذا حقق وهل أوفى بوعوده؟
وصل رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى 
الكاظمي إلى السلطة 

قبل عام بعد 
أن أطاحت حركة 

احتجاجية بالحكومة 
السابقة وفشل 

محاوالت متتالية 
لتأسيس حكومة 

جديدة. 

الكريــم،  العيــش  فــرص  تراجــع  كان 

ــون  ــه العراقي ــذي يعيش ــن ال ــدام األم وانع

منــذ ســنوات، مــن بــن أكــر األســباب التــي 

أثــارت الشــارع، وعجلــت بســقوط حكومــة 

عــادل عبــد املهــدي )أكتوبــر -2018 نوفمر 

.)2019

فهــل اســتطاعت حكومــة الكاظمــي تلبيــة 

مطالــب املحتجــن؟ وكيــف هــي حالــة 

ــه؟ ــل قيادت ــي يف ظ ــاد العراق االقتص

عــى  ُنــرش  مشــرك،  تحليــي  مقــال  يف 

ــاول كل  ــريك، تن ــالم األم ــد الس ــع معه موق

مــن رسهنــك حمــه ســعيد، وهــو مديــر 

ــي  ــد، وإي ــرشق األوســط يف املعه ــج ال برام

ــط  ــرشق األوس ــج ال ــر برام ــون، مدي ــو ع أب

وشــال أفريقيــا يف املركــز اإلقليمــي ملعهــد 

ــج  ــرز النتائ ــس، أب ــريك يف تون ــالم األم الس

التــي حققهــا الكاظمــي خــالل أول ســنة 

ــة. ــه الحكومي ــن عهدت م

وجــاء يف مســتهل املقــال أنــه »عــى الرغــم 

مــن أن الكاظمــي وعــد بتلبيــة العديــد مــن 

مطالــب املحتجــن، إال أنــه مل يحقــق الكثــر 

ــج امللموســة، »عــى الرغــم مــن  مــن النتائ

بذلــه جهــودا جديــرة بالثنــاء«.

ــا املقــال اســتدركا بالقــول: »مــع  لكــن كاتب

ــب، فمــن غــر  ــة املطال ــك، نظــرا لطبيع ذل

ــا يف  ــة له ــة أي حكوم ــع تلبي ــي توق الواقع

ــط«.  ــن فق ــام أو عام ــون ع غض

وكتــب أبــو عــون »طالــب املحتجــون الكثــر 

مــن األشــياء، التــي يحتــاج تحقيقهــا نهجــا 

طويــل األمــد ومــوارد واســعة النطــاق«. 

وقــال إنــه ميكــن تصنيــف تلــك املجموعــة 

الواســعة مــن املطالــب ضمــن اإلصــالح 

الســلطة  تقاســم  نظــام  مثــل  الســيايس 

واالنتخابــات العادلــة، واإلصــالح االقتصــادي 

املاليــة  األزمــات  معالجــة  عــى  القائــم 

وخلــق املزيــد مــن فــرص العمــل، وتحســن 

مثــل  األساســية  الخدمــات  إىل  الوصــول 

الكهربــاء والصحــة والتعليــم، ومكافحــة 

ــتخدام  ــن يف اس ــبة املتورط ــاد ومحاس الفس

القــوة املميتــة ضــد املتظاهريــن.

النتائج السياسية

ــر  ــات يف أكتوب ــراء االنتخاب ــرر إج ــن املق م

2021، لكــن هنــاك شــكوك حــول مــدى 

إمكانيــة إجرائهــا يف ظــل رشوط النزاهــة 

والشــفافية.

وتشــمل أســباب ذلــك، وفــق التحليــل الذي 

قدمــه معهــد الســالم األمــريك، اســتمرار 

األحــزاب السياســية نفســها يف اســتخدام 

ــاد  ال  ــا أن الفس ــلحة؛ ك ــا املس مجموعاته

ــا  ــون، وم ــاذ القان ــزة إنف ــق أجه ــزال يعي ي

ــالد. ــتقرار للب ــدم اس ــن ع ــك م ــببه ذل يس

مرتكبــي  أن  إىل  أيضــا  أشــار  التحليــل 

شــهدها  التــي  السياســية  االغتيــاالت 

العــراق خــالل الســنة األخــرة اليزالــون بــال 

فيـــلي

عام على حكم الكاظمي.. 
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 »لن يتمكن الكاظمي أو 
حتى خليفته من كبح جماح 
إيران في العراق، إال إذا مارس 
المجتمع الدولي، بما في ذلك 

الواليات المتحدة، ضغوطا 
شديدة حتى توافق إيران 

على إعادة النظر في طبيعة 
وحجم أنشطتها اإلقليمية.

عقــاب، مــا يفتــح البــاب ملزيــد مــن عــدم 

األمــن. اســتتباب 

رسهنــك حمــه ســعيد قــال يف هــذا الصــدد 

الشــتات  مللمــة  حــاول  الكاظمــي  إن 

الســيايس بخطــاب جامــع منــذ تنصيبــه، 

ــت  ــراق رفض ــرة يف الع ــات كث ــن فعالي لك

االنخــراط يف مســار االئتــالف الــذي تشــرطه 

أي نقلــة سياســية أو اقتصاديــة.

الزيــارة  خــالل  بخطابــه  مثــال  ورضب 

العــراق،  إىل  فرنســيس  للبابــا  التاريخيــة 

والــذي أعقبــه قتــل متظاهريــن يف الشــوارع 

ــا متكنــت جاعــات مســلحة  ــة بين العراقي

مــن تنفيــذ هجــات مميتــة مــا جعــل 

»وجهــات النظــر الســلبية تتقــدم املشــهد يف 

ــه. ــد وصف ــى ح ــراق« ع الع

االقتصاد

عــى الصعيــد االقتصــادي، حاولــت حكومــة 

الكاظمــي إدخــال إصالحــات مهمــة مــن 

ــت  ــي تضمن ــاء«، الت ــة البيض ــالل »الورق خ

أفــكارا راســخة وموضوعيــة، لكنهــا تتطلــب 

عــدة ســنوات للتحقيــق عــى أرض الواقــع، 

ــية  ــاج إلرادة سياس ــا تحت ــة إىل أنه باإلضاف

قويــة.

التحليــل،  بحســب  مرهــون،  ذلــك  وكل 

باملشــاركة االجتاعيــة املؤديــة لالنخــراط يف 

إصالحــات هيكليــة قــد تكــون مؤملــة عــى 

الصعيــد االجتاعــي، ألن عــدم القــدرة عــى 

ــق  ــق خل ــادي يعي ــالح االقتص ــالق اإلص إط

فــرص العمــل وتحســن الخدمــات األساســية 

ــاء. ــل الكهرب مث

الجانب األمني والوضع اإلقليمي

الحكومــة  الرغــم مــن محــاوالت  وعــى 

حــوادث  يف  للتحقيــق  األولويــة  إعطــاء 

إطــالق النــار التــي أســفرت عــن مقتــل 

املئــات وإصابــة اآلالف مــن املتظاهريــن 

أي  اتخــاذ  يتــم  مل   ،2019 أكتوبــر  منــذ 

إجــراءات جــادة لتحديــد الجنــاة أو القبــض 

مقاضاتهــم. أو  عليهــم 

وعــزا املحلــالن هــذا الفشــل، إىل غيــاب 

ــدم  ــة إىل ع ــفاف باإلضاف ــال وش ــاء فع قض

ــى  ــل ع ــة تعم ــة فعال ــود وكاالت أمني وج

تكريــس اإلرادة السياســية التــي أبداهــا 

الكاظمــي.

وعندمــا تــوىل الكاظمــي منصبــه، كانــت 

ــران  ــدة وإي ــات املتح ــن الوالي ــرات ب التوت

ــذه  ــي ه ــاز الكاظم ــف اجت ــا، فكي يف أوجه

ــف اآلن؟ ــن يق ــرات وأي التوت

اســتغل الكاظمــي الفرصــة التــي أتاحهــا 

الســابق  األمــريك  الرئيــس  إدارة  نهــج 

دونالــد ترامــب تجــاه إيــران، وحــاول كبــح 

ــا يف  ــة له ــوذ الجاعــات املســلحة املوالي نف

العــراق. 

وقــام الكاظمــي إثــر ذلــك، بتحســن ســيطرة 

الحكومــة عــى املعابــر الحدوديــة املتعــددة 

ــث تســببت هــذه الخطــوة  يف العــراق، حي

ــة  ــريك لخزين ــون دوالر أم ــر 60 ملي يف توف

املســلحة  الجاعــات  وحرمــت  الدولــة، 

وعصابــات إجراميــة أخــرى، كانــت تســيطر 

ــن  ــول ملالي ــن الوص ــر، م ــذه املعاب ــى ه ع

ــدوالرات. ال

ــادة جــدد  ــن ق ــك بتعي ــام الكاظمــي كذل ق

يف بعــض أكــر املناصــب األمنيــة حساســية، 

وتهميــش تلــك التــي تعتــر مواليــة إليــران.

ــدول  ــع ال ــف م ــل املكث ــرط يف التواص وانخ

دول  مــع  العالقــات  وتحســن  العربيــة، 

ــى  ــل ع ــي، وعم ــاون الخليج ــس التع مجل

ــع  ــراف م ــددة األط ــة ومتع ــات ثنائي اتفاقي

األردن ومــر وغرهــا. 

ليســت  املكاســب  هــذه  أن  حــن  ويف 

ضئيلــة، إال أن جهــود الكاظمــي لتقليــص 

ــراين أصابــت جــدارا صامــدا، يف  النفــوذ اإلي

ــبة. ــن مناس ــر م أك

ــر  ــد اضط ــي ق ــط، كان الكاظم ــر فق للتذك

ــعبي  ــد الش ــارص الحش ــالق رساح عن إىل إط

اعتقلتهــم قــوات األمــن بتهمــة إطــالق 

صواريــخ عــى املنطقــة الخــراء، وهــو مــا 

ــذا  ــه يف ه ــى عرت ــل ع ــالن دلي ــراه املحل ي

ــف. املل

ــي أو  ــن الكاظم ــن يتمك ــال »ل ــق املق ووف

ــران يف  ــاح إي ــح ج ــن كب ــه م ــى خليفت حت

العــراق، إال إذا مــارس املجتمــع الــدويل، مبــا 

يف ذلــك الواليــات املتحــدة، ضغوطا شــديدة 

ــران عــى إعــادة النظــر يف  ــى توافــق إي حت

طبيعــة وحجــم أنشــطتها اإلقليميــة. 

ــن املحتمــل  ــد »م ــل هــذا الجه ــدون مث وب

ــارات  ــض ملي ــران بع ــتخدم إي ــدا أن تس ج

ــف  ــع أو تخفي ــن رف ــة م ــدوالرات املتاح ال

يف  لحلفائهــا  دعمهــا  لتعزيــز  العقوبــات 

العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن وغــزة 

وأماكــن أخــرى«.

اندلعــت   ،2019 أكتوبــر  شــهر  ويف 

وأغلــب  بغــداد  يف  عارمــة  احتجاجــات 

محافظــات جنــوب العــراق، احتجاجــا عــى 

تــردي األوضــاع االقتصاديــة للبلــد، وانتشــار 

والبطالــة.  اإلداري  الفســاد 

بالتدخــل  أيضــا  املتظاهــرون  نــدد  كــا 

العلــم  حــرق  وتــم  العــراق  يف  اإليــراين 

ــت  ــث احتدم ــن، حي ــدة أماك ــراين يف ع اإلي

املواجهــات بــن املتظاهريــن ورجــال األمــن. 

وواجهــت القــوات األمنيــة هــذه املظاهرات 

ــن  ــوات األم ــتعملت ق ــديد واس ــف ش بعن

صنــف القناصــة واســُتهِدف املتظاهــرون 

بالرصــاص الحــي، مــا تســبب مبقتــل نحــو 

ــف شــخص. ــة أكــر مــن 20 أل 600 وإصاب

وأجــرت تلــك االحتجاجــات رئيــس الــوزراء 

وقتهــا، عــادل عبــد املهــدي، عــى االســتقالة 

وجميــع طاقمــه الحكومــي.
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طريق بغداد.. 
هل يقود لطي صفحة 

الكراهية الطائفية المكلفة؟

وصــف موقــع »جــي زيــرو« التابــع لمعهــد »يوروآســيا« االميركــي 
الــذي يتخــذ مــن نيويــورك مقــرا لــه، الخصومــة الســعودية – االيرانيــة 
بانهــا مــن بيــن اكثــر الصراعــات مــرارة ودمويــة علــى مســتوى العالــم، 
وان الطرفيــن تنافســا علــى النفــوذ الطائفــي واالســتراتيجي فــي انحاء 

الشــرق االوســط. 

فــــيلي

ــعودية  ــكان الس ــل بام ــوان »ه ــت عن وتح

وايــران ان يصبحــا صديقــن حقــا؟«، اشــار 

ــة  ــه وكال ــر ترجمت ــع االمــريك يف تقري املوق

وايــران  الســعودية  ان  اىل  نيــوز،  شــفق 

خاضتــا حروبــا بالوكالــة اشــاعت الفســاد يف 

ــان والعــراق وســوريا واليمــن وغرهــا.  لبن

لكــن االن، يبــدو ان الخصمــن القدميــن 

رمبــا يتطلعــان اىل وســائل تصحيــح االمــور، 

بحســب املوقــع الــذي اشــار اىل املحادثــات 

ــم تأكيدهــا،  ــة ث ــا يف البداي ــم نفيه ــي ت الت

والتــي عقــدت بــن الطرفــن يف العــراق 

والتــي تســعى اىل تحقيــق انفــراج بينهــا. 

كــا ذكــر بتريحــات ويل العهد الســعودي 

ــذي  ــرا ال ــلان مؤخ ــن س ــد ب ــر محم االم

ــران، وهــو  ــدة مــع اي دعــا اىل عالقــات جي

ــر  ــة تغي ــريك مبثاب ــع االم ــره املوق ــا اعت م

شــبه  عندمــا  العــام 2018  منــذ  هائــل 

مرشــد الجمهوريــة االيرانيــة عــي خامنئــي 

ــر.  ــاين هتل ــم األمل ــن الزعي ــه أســوأ م بان

وللتدقيــق يف اســباب هــذا التحــول، اشــار 

االســباب،  كأحــد  واشــنطن  اىل  املوقــع 

ــن ادارة  ــون م ــعودين قلق ــا ان الس مضيف

ــرر  ــن مح ــل ع ــدن. ونق ــو باي ــس ج الرئي

الســعودية  بالشــؤون  متخصصــة  نــرشة 

احمــد العمــران قولــه ان الســعودية مل تعــد 

تتوقــع الدعــم نفســه الــذي كانــت تتلقــاه 

ــب.  ــد ترام ــام دونال اي

بايــدن  الحكــم، قــام  ومنــذ مجيئــه اىل 

بوقــف الدعــم االمــريك للحــرب الســعودية 

ــن  ــن م ــن املدعوم ــن اليمني ــى الحوثي ع

يف  الســعودية  ســجل  وانتقــد  ايــران، 

مجــال حقــوق االنســان، واطلــق حملــة 

احيــاء  اجــل  مــن  واســعة  دبلوماســية 

االتفــاق النــووي االيــراين، وهــو يشء لطاملــا 

الســعوديون.  عارضــه 

تخفيــف  باتجــاه  دفــع  بايــدن  ان  كــا 

الــرشق االوســط،  االنخــراط االمــريك يف 

وهــو مــا دفــع الســعودين بحســب املوقــع 

االمــريك، اىل الســعي للبحــث عــن تســوية 

االساســين،  االقليميــن  خصومهــم  مــع 

مشــرا اىل ان املبــادرة الســعودية تجــاه 

ايــران، تــأيت بالرافــق مــع مبــادرات تجــاه 

ــا.  ــا ايض ــوريا وتركي س

ومــن وجهــة النظــر االيرانيــة، فــان تخفيف 

ــأنه ان  ــن ش ــعودية، م ــع الس ــرات م التوت

ــاق  ــاء االتف ــاض الحي ــة الري ــدئ معارض يه

العمــران،  وبحســب  االيــراين.  النــووي 

ــواب  ــح االب ــؤدي اىل فت ــد ي ــك ق ــان ذل ف

مــع  اوســع  اقتصاديــة  عالقــات  امــام 

العــامل العــريب بعــد ان يتــم التوصــل اىل 

ــن الشــكوك  ــم م ــى الرغ ــد ع ــاق جدي اتف

ــورات.  ــذه التط ــرة ازاء ه ــة الكب االرسائيلي

واشــار املوقــع اىل ان العــداوات مكلفة، فا 

مــن احــد يعلــم بالضبــط كــم انفقــت ايران 

ــة  ــات الحليف ــا والحكوم عــى دعــم وكالئه

يف لبنــان والعــراق وغــزة واليمــن، ناهيــك 

عــن الدعــم الكبــر للرئيــس الســوري بشــار 

االســد، لكــن االمــوال طائلــة بالتأكيــد، 

وتشــر بعــض التقديــرات اىل انهــا تبلــغ 

ــنويا.  ــار دوالر س ــواىل 15 ملي ح

واعتــر املوقــع ان هــذا االمــر ليــس ســهال 

العقوبــات  رضبتــه  القتصــاد  بالنســبة 

االمركيــة بالشــلل، مضيفــا ان العديــد مــن 

ــم يف  ــث انه ــك حي ــون ذل ــن يعلم اإليراني

العــام 2018، خــالل تظاهــرات احتجــاج 

ــد   عــى الفســاد والوضــع االقتصــادي، انتق

بعــض املتظاهريــن طهــران النهــا تنفــق 

ــات  ــة االحتياج ــن تلبي ــدال م ــى وكالء ب ع

اإليرانيــة وصــدرت هتافــات مثــل »ال غــزة، 

ــوريا«.  ــان، ال س ال لبن

وتابــع املوقــع انــه بالنســبة اىل الســعودية 

ــوال  ــاق ام ــا يف انف ــب أيض ــد ترغ ــا ق فانه

ألنهــا  العســكرية  الجوانــب  عــى  أقــل 

ــن  ــزء م ــا كج ــر اقتصاده ــع إىل تطوي تتطل

خطــة ويل العهــد الكــرى لتخليــص اململكــة 

مــن االعتــاد عــى عائــدات النفــط. واشــار 

اىل أن الســعودية خفضــت بالفعــل نفقاتهــا 

املاضيــة،  الســنوات  خــالل  العســكرية 

ــى  وهــي تســجل تخفيضــا بنســبة 4 % ع

ــلحة.  االس

العالقــات  »تحســن  ان  املوقــع  واوضــح 

مــع ايــران مــن شــأنه ان يخفــف الضغــط 

ــلحة«.  ــن األس ــد م ــرشاء املزي ل

ــة  ــول ان »الكراهي ــع اىل الق ــص املوق وخل

الطائفيــة مكلفــة«. ودعــا اىل الحــذر يف 

الســعودية- املحادثــات  مــن  التوقعــات 

ــذرة  ــات ح ــا محادث ــا انه ــة، موضح االيراني

وأوليــة بــن خصمــن لدوديــن يكرهــان 

بعضهــا البعــض منــذ أكــر مــن 40 ســنة. 

وتابــع ان هنــاك الكثــر مــن العــبء يف 

العالقــة، دينيــا واســراتيجيا واقتصاديــا، 

ولــن يكــون مــن الســهل تجاوزهــا، وان اي 

ــا. ــيكون هش ــدم س تق

اىل  طريــق  كل  »لكــن  بالقــول  وختــم 

االنفــراج، يبــدأ مــن مــكان مــا، ورمبــا 

يكــون هــذا طريــق يبــدأ يف بغــداد؟«.
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واوضحــت الصحيفــة يف تقريــر ترجمتــه 

وكالــة شــفق نيــوز، أنــه عــى مــدى اربعــة 

ــع  ــي مــن ارب عقــود، عــاىن الشــعب العراق

ــش  ــم داع ــد تنظي ــا ض ــروب، كان آخره ح

ان  مضيفــة  و2017،   2014 عامــي  بــن 

ــاين، اال  ــه تع ــه دميقراطيت ــم ان ــراق برغ الع

انــه أصبــح مؤخــرا رائــدا عامليــا يف التعامــل 

ــن  ــالم، م ــان الس ــد لض ــوم جدي ــع مفه م

خــالل اعــادة الكرامــة آلالف الناجيــات مــن 

ــي. ــف الجن العن

وذكــرت الصحيفــة االمركيــة انــه يف مــارس/

العراقيــون  النــواب  املــايض، صــوت  اذار 

ــات، وخاصــة  ــض النســاء والفتي عــى تعوي

تعرضــن  الــاليت  االيزيديــة  االقليــة  مــن 

ــل  ــن قب ــع م ــاب والبي ــتعباد واالغتص لالس

ــش.  داع

واشــارت الصحيفــة اىل ان هــؤالء الناجيــات 

ــة  ــى قطع ــول ع ــا يف الحص ــيبدأن قريب س

مــن  وحصــة  وتعليــم  واســكان  ارض 

الوظائــف الحكوميــة. واضافــت انــه ســيتم 

التعامــل مــع الوضــع القانــوين لالطفــال 

املولوديــن نتيجــة االغتصــاب. 

مــن  تحــددت  التعويضــات  ان  وتابعــت 

أجــل معالجــة الصدمــات الفرديــة واعــادة 

املجتمــع، ومعالجــة  الناجيــات يف  دمــج 

ناتجــة عــن  اجتاعيــة  عــار  اي وصمــة 

تجربتهــن. 

الســلمي  الجــزء  ان  الصحيفــة  واعتــرت 

ــات يكمــن  ــات االيزيدي ــون الناجي ــن قان م

موضحــة  نعمــة،  اىل  العــار  تحويــل  يف 

ــاع  ــة انطب ــات يف مبادل ــاعد الناجي ــه يس ان

يعــزز  بتجديــد حياتهــن، مــا  الضحيــة 

زمــن  يف  االغتصــاب  ان  مفادهــا  رســالة 

الحــرب ال يغــر القيمــة املتأصلــة لــدى 

االنســان. 

ــح الرئيــس العراقــي برهــم  وذكــرت بتري

صالــح الــذي قــال ان التعويض »يســاعدهن 

االجتاعيــة  الحيــاة  تحقيــق  عــى 

واالقتصاديــة التــي تليــق بهــن«. 

ــف  ــة العن ــة اىل ان غالبي ــارت الصحيف واش

العنــف الجنــي، فانــه عندهــا قــد يخــف 

اســتخدامه كســالح حــرب. 

واشــارت اىل ان هــذه الفكــرة تنترش بشــكل 

متزايــد يف الحمــالت الدولية ضــد االغتصاب 

يف زمــن الحــرب، موضحــة ان اهتــام العــامل 

ــا  ــدأ فعلي ــف الجنــي يف النزاعــات ب بالعن

خــالل التســعينيات بعــد حــريب روانــدا 

والبوســنة. أمــا يف العــام 2000، فقــد اقــرت 

االمــم املتحــدة بــان االغتصــاب اصبــح اداة 

حــرب، وبــدأت املحاكــم الدوليــة مبحاكمــة 

مثــل هــذه الجرائــم.

وتابعــت انــه يف العــام 2008، بــدأت االمــم 

املتحــدة بالركيــز عــى منــع االغتصــاب، ويف 

العــام 2018 ُمنحــت جائــزة نوبــل للســالم 

العنــف  ضــد  الناشــطات  مــن  الثنتــن 

ناديــة  إحداهــن،  النزاعــات  يف  الجنــي 

مــراد، األســرة االيزيديــة الســابقة لــدى 

ــش. داع

االمــن  مجلــس  أصــدر  عامــن،  وقبــل 

الــدويل قــرارا يــويل االهميــة االوىل لحقــوق 

ــة  ــت الصحيف ــن. وتابع ــات الناج واحتياج

ان القانــون العراقــي الجديــد يعكــس مــدى 

تحــول التفكــر العاملــي، ليــس فقــط بعيــدا 

عــن فكــرة ان االغتصــاب يف زمــن الحــرب 

تجــاه  ايضــا  ولكــن  منــه،  مفــر  امــر ال 

الذيــن ميكنهــم  الناجــن  كرامــة  احــرام 

ــق  ــق عــى طري ــادة الطري املســاعدة يف قي

ــم. ــالم الدائ الس

االجتاعــي  االســتهداف  عــى  القائــم 

اثنــاء النــزاع، هدفــه النيــل مــن شــعب 

ــا  ــة تحــدث حالي ــه، موضحــة ان أمثل بأكمل

يف ظــل تقاريــر عــن عمليــات اغتصــاب 

ــة  ــى مقاطع ــا ع ــوم اثيوبي ــي يف هج جاع

املتكــررة  الخطــف  وعمليــات  تيغــراي، 

مــن قبــل جاعــة »بوكــو حــرام« للفتيــات 

النيجريــات، وقمــع الصــن لالويغــور. 

واوضحــت انــه »يف محاولتــه اقامــة خالفــة 

دينيــة، حــاول داعــش امــا قتــل او اســتعباد 

ــيحية  ــات املس ــب االقلي ــن اىل جان االيزيدي

والركــان والشــبك«. 

انــه مــن  االمركيــة  الصحيفــة  واعتــرت 

العــار عــن  ازالــة فكــرة وصمــة  خــالل 

تقرير أمريكي يشيد بقانون 
عراقي حّول العار إلى نعمة

مونيتــور«  ســاينس  »كريســتيان  اعتبــرت صحيفــة 
ــح  ــذي هــو ســاحة حــرب، أصب ــة ان العــراق ال االميركي
رائــدا فــي اســتراتيجية الســالم فيمــا يتعلــق بالتركيــز 
علــى اســتعادة كرامــة الناجيــات مــن العنــف الجنســي 

ــارس ضدهــن خــالل النزاعــات المســلحة.  المم

فــــيلي
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غــر ان الــذي حــدث بعــد الفــكاك مــن 

النظــام املبــاد الســابق مل يلبــي ذلــك، وكان 

مــن األســباب الرئيســة لهــذا اإلخفــاق هــو 

الــراع اإليــراين األمريــي وانعكاســاته عــى 

ــة. األرض العراقي

ان  عــى  واملراقبــون  املحللــون  ويتفــق 

ــل األوىل  ــا يف املراح ــق عليه ــات املتف الرتيب

مــن عمليــة تغيــر النظــام املبــاد والتــي 

تلتــه بعــد نيســان 2003 بــن واشــنطن 

ــا  ــراق رهًن ــل الع ــببت يف جع ــران، تس وطه

بغــداد  كانــت  فيــا  الدولتــن،  ملصالــح 

خــارج دائــرة األســبقيات، وحــذروا يف وقــت 

ــي  ــة الت ــم الدميقراطي ــه برغ ــن ان ــر م مبك

ــذ  ــراق من ــم يف الع ــام الحك ــا نظ اوحــى به

2003، فــإن واقــع الحــال مل يحــض بــأي 

اســتقرار ســيايس، ومل ينســوا ان ينوهــوا اىل 

انــه كان لألحــزاب السياســية العراقيــة، ذات 

الصبغــة الدينيــة الطائفيــة، املالمــح األبــرز 

سياســات  رســم  يف  املنهجيــة  غيــاب  يف 

ــع  ــة الوض ــن اىل ان صعوب ــة، وملمح الدول

ــي- ــراع األمري ــق بال ــا يتعل ــي في العراق

ــة  ــة بغــداد ترضي ــراين، تكمــن يف محاول اإلي

فــــيلي

االتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تجاوز المعضالت .. فرصة تجاوز المعضالت .. 
وأثره االيجابي على العراق ــات  ــات المرتبطــة بتجاذب ــة القــول، ان التداعي مــن نافل

وتوتــرات العالقــات االمريكيــة اإليرانيــة القــت بظاللهــا 
الكثيفــة علــى مجمــل الوضــع فــي العــراق، وعطلــت بــل 
والغــت مفاصــل كثيــرة مــن حيــاة ســكانه، هــم بأمــس 
الحاجــة اليهــا، وفــي طليعتهــا تصنيــع البلــد وتأهيلــه 
األنظمــة  مــن  عقــود  بعــد  أبنائــه  لرفــاه  والســعي 

المتســلطة والدكتاتوريــة ...

ــؤدي اىل  ــن ي ــلوك ل ــو س ــزاع وه ــريف الن ط

ــرأي املراقبــن. ــد ب ــة للبل مكتســبات حقيقي

االتفــاق بــن واشــنطن وطهــران فرصــة لــن 

تعــوض

ــة  ــدة املاضي ــاد األورويب يف امل ــف االتح كش

عــن عقــد محادثــات بــن الــدول التــي مــا 

تــزال منضويــة يف االتفــاق النــووي مــع 

إيــران، وذلــك لبحــث احتــال انضــام 

الواليــات املتحــدة مجــددا إىل االتفــاق بعــد 

نغــر الرئاســة االمريكيــة، فيــا رحبــت 

ــت اســتعدادها  ــاع، وأعلن واشــنطن باالجت

ــق  ــال الناط ــة. وق ــوات متبادل ــاذ خط الّتخ

باســم الخارجيــة األمريكيــة بالطبــع نرّحــب 

ــة.  ــا إيجابي ــوة ونعده ــذه الخط به

يحــدث هــذا بعــد ثــالث ســنوات مــن 

مــا   2018 أيــار  يف  أمريــكا  انســحاب 

اإليــراين«،  النــووي  »االتفــاق  بـــ  يســمى 

ــج  ــأن الرنام ــة بش ــة الدولي ــي االتفاقي وه

ــا يف  ــل إليه ــرى التوص ــراين، ج ــووي اإلي الن

متــوز 2015 بــن إيــران واألعضــاء الخمســة 

ــم  ــع لألم ــن التاب ــس األم ــون يف مجل الدامئ

املتحــدة؛ الصــن وفرنســا وروســيا واململكــة 
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مليــار دوالر؛ كــا يالحــظ طيلــة 18 عاما ان 

الحكومــة العراقيــة ال تســتطيع  ان تتوقــف 

ــا ان  ــران، ك ــن إي ــة م ــتراد الطاق ــن اس ع

ــأن  ــمة بش ــورة حاس ــرك بص ــكا مل تتح أمري

ــا التكنلوجــي،  ــم تطوره ــف برغ ــذا املل ه

ــرون  ــن ي ــن الذي ــض املتخصص ــب بع بحس

ان الخيــار األفضــل لزعامــة العــراق هــو 

ــن،  ــه االثن ــن داعمي ــتقالل ع ــة االس محاول

أمريــكا وإيــران، وتطــرح هنــا مســألة تنويع 

واالقتصاديــة  األمنيــة  عالقاتــه  العــراق 

ــال  ــالل إدخ ــن خ ــة، م ــدول الغربي ــع ال م

مشــاركن مــن االتحــاد األورويب، الــذي بقــي 

ــي  ــزاع األمري ــدا يف الن ــد محاي إىل حــد بعي

ــة  ــة العراقي ــاوض الحكوم ــراين، وأن تتف اإلي

مــع أمريــكا بشــأن بقــاء الجيــش األمريــي، 

لكــن تحــت مظلــة متعــددة الجنســيات، يف 

الوقــت الــذي تقــدم فيــه الــدول العضوة يف 

االتحــاد االورويب املشــورة للجيــش العراقــي، 

كــا يقولــون ان عــى العــراق التفــاوض 

ــمح  ــع يس ــل اىل وض ــنطن للتوص ــع واش م

للحكومــة أن تركــز عــى تحســن البنيــة 

ــاز،  ــاء واالســتفادة مــن الغ ــة للكهرب التحتي

فيــا يــرز التقــارب العراقــي الســعودي 

االمــارايت كبــادرة تبعــث عــى التفــاؤل؛ 

الســيا بعــد الحديــث عــن اجــراء مباحثــات 

ــع  ــداد لتطبي ــران يف بغ ــعودية واي ــن الس ب

ــى  ــب ع ــا يوج ــو م ــا، وه ــاع بينه األوض

ــن  ــتثارها لتحس ــن اس ــين العراقي السياس

ــم.   ــاع بلده أوض

ويجــري التأكيــد بصــورة خاصــة عــى ان 

االنفــراج اإليجــايب فيــا يتعلــق بامللــف 

احيــاء  عــى  واالتفــاق  االيــراين  النــووي 

وتحســن  ايــران  مــع  اطرافــه  مباحثــات 

العالقــات بــن طهــران والريــاض أمــور قــد 

تســاعد املســتثمرين الخليجيــن يف تحســن 

االقتصــاد يف العــراق، عــن طريــق إقامــة 

توفــر  بعــد  الســيا  ملموســة،  مشــاريع 

االمــن للــرشكات املســتثمرة القادمــة اىل 

العــراق التــي كانــت تتــذرع بانعــدام االمــن 

والعمليــات املســلحة يف تســويغ أســباب 

الشــأن  عــدم تحركهــا بصــورة فاعلــة يف 

مراقبــون  يــرى  و  العراقــي،   االقتصــادي 

والعــراق  الخليــج  دول  مصلحــة  مــن  ان 

ــة النفــوذ  ــاء مثــل هــذه العالقــات ملوازن بن

اإليــراين.

ــؤاد  ــه ف ــا قال ــا ان نعــرج عــى م ــد هن والب

حســن، وزيــر خارجيــة العــراق، مــن أنه مع 

تغــّر اإلدارة األمريكيــة رأينــا هنــاك تغيــرا 

يف هــذا املجــال أيضــا، حيــث بــدأ التواصــل 

ــاش يف  ــوار والنق ــايل الح ــران، وبالت ــع إي م

ــر  ــوار غ ــل والح ــن التواص ــال ع ــا، فض فيين

ــدا ان  ــران والســعودية، مزي ــن إي ــن ب املعل

ــط  ــر عــى املحي ــا يحــدث يف العــراق يؤث م

ــا كان يف  ــإن تحركن ــذا ف ــأرسه، ل ــي ب اإلقليم

ــر  ــزء اآلخ ــا، والج ــة بلدن ــه ملصلح ــزء من ج

ملصلحــة املنطقــة، ومنوهــا عــى ان العــراق 

كان يف حالــة اقتتــال مــع النفــس ومــع 

ــن ملــدة خمســن ســنة. اآلخري

ــن  ــال ع ــدة، فض ــات املتح ــدة والوالي املتح

األورويب. واالتحــاد  املانيــا 

ايــران  بــن  التوتــرات  انعكســت  وقــد 

ــورة  ــراق بص ــع يف الع ــى الوض ــكا ع وامري

ــس  ــم الرئي ــوال حك ــذ 2018 ط ــة من خاص

األمريــي الســابق دونالــد ترامــب، ومتثلــت 

والعمليــات  املشــكالت  بزيــادة  نتائجهــا 

الحربيــة مــن قبــل جاعــات مســلحة ضــد 

أماكــن تقــول ان القــوات أمريكيــة تتواجــد 

فيهــا، ويف املقابــل قيــام أمريــكا بالــرد، تلــك 

ــم  ــال قاس ــت باغتي ــي اختتم ــرات الت التوت

ســلياين وأبــو مهــدي املهنــدس يف العمليــة 

االمريكيــة املعروفــة ومــا تبعهــا مــن قصــف 

متبــادل بــن ايــران وامريــكا عــى األرض 

ــة. العراقي

ــاض  ــم انخف ــه برغ ــا ان ــظ هن ــن يالح ولك

ــي  ــكرية الت ــد العس ــى القواع ــات ع الهج

ــام  ــا يف األي ــن فيه ــرض تواجــد االمريكي يف

ــي الســابق  ــس االمري ــم الرئي األخــرة لحك

دونالــد ترامــب انتظــارا لنتيجــة االنتخابات، 

فــان تلــك الهجــات تزايــدت بصــورة الفتــة 

بعــد تنصيــب الرئيــس الجديــد جــو بايــدن، 

ولوحــظ ان معظــم الهجــات تقــع خــارج 

ــن.  ــت عراقي ــا اصاب القواعــد املفرضــة وانه

وبالنتيجــة فقــد جــرت محاولــة إلحيــاء 

ــة يف العــراق مــرة أخــرى  ــات القتالي العملي

وجــره اىل منطقــة التجــاذب، ففــي احداهــا 

بايــدن أوامــر  الرئيــس االمريــي  أصــدر 

معســكرات  عــى  جويــة  غــارات  بشــن 

ــدود  ــى الح ــلحة ع ــات املس ــة للجاع تابع

ــورية. ــة الس العراقي

ــن بوليــي  ــة فوري وقــد لخــص مقــال ملجل

االمريكيــة الوضــع الســابق بالقــول، إنــه 

ــذ الغــزو األمريــي للعــراق عــام 2003،  من

مبــدى  يتأثــر  العــراق  يف  الحكــم  فــإن 

العدوانيــة بــن أمريــكا وإيــران، فكلا زادت 

العدوانيــة ضعفــت الحكومــة العراقيــة، وإن 

التوتــر الحاصــل بــن طهــران وواشــنطن 

ــذي  ــراق، ال ــى الع ــلبي ع ــره الس ــرك أث ي

ميكــن أن يكــون ســاحة حــرب سياســية 

البلديــن، وهــو  بــن  أو حــرب حقيقيــة 

ــد،  ــوازن الداخــي الهــش للبل مــا يخــل بالت

ــراب. ــن االضط ــة م ــش حال ــه يعي ويجعل

الجانــب االقتصــادي نقطــة ضعــف العــراق 

الرئيســة

ــى  ــز ع ــران ترك ــون اىل ان اي ــت املراقب يلف

ــى يف  ــراق حت ــة يف الع ــا االقتصادي مصالحه

ــكا  ــن أمري ــا وب ــر القصــوى بينه مــدة التوت

محاولــة  اىل  ذلــك  مرجعــن  العــراق،  يف 

تخفيــف وقــع العقوبــات األمريكيــة عليهــا، 

وتشــر األرقــام اىل انــه بــن عامــي 2018 و 

ــه  ــا قيمت ــراق م ــران للع ــدرت اي 2019، ص

ــادة بنســبة 45%  ــار دوالر وهــو زي 12 ملي

عــن العــام الــذي ســبقه، وكانــت تأمــل 

ــا إىل 20  ــاري بينه ــادل التج ــل التب أن يص

الخيــار األفضــل لزعامــة العــراق هــو 
داعميــه  عــن  االســتقالل  محاولــة 
ــا  االثنيــن، أمريــكا وإيــران، وتطــرح هن
مســألة تنويــع العــراق عالقاتــه األمنية 
واالقتصاديــة مــع الــدول الغربيــة، مــن 
خــالل إدخــال مشــاركين مــن االتحــاد 
األوروبــي، الــذي بقــي إلــى حــد بعيــد 
محايــدا فــي النــزاع األمريكــي اإليرانــي..

''''
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لخص موقع »جامعة 
يال« االخباري، 
جلسة النقاش 
الرابعة واألخيرة التي 
استضافها معهد 
جاكسون للشؤون 
الدولية في اطار 
سلسلة نقاشات حول 
الكورد في الشرق 
االوسط، ركزت في 
جزئها األخير على 
استراتيجية الواليات 
المتحدة االوسع في 
المنطقة.

رؤية أمريكية لمستقبل األسد واالنتخابات 
العراقية وتوصية بدعم استقالل الكورد

فـــــيلي 

ــن  ــرك م ــى التح ــدة ع ــات املتح ورد الوالي

اجــل االســتقالل الكــوردي.

ــالن  ــاس كاب ــا توم ــاش ايض ــم اىل النق وانض

وهــي  للكــورد  العدالــة  منظمــة  رئيــس 

منظمــة غــر حكوميــة شــاركت يف اســتضافة 

ــات. ــلة النقاش سلس

»احــد  ان  النقــاش  خــالل  فــورد  وقــال 

التــي يجــب ان نتعلمهــا مــن  الــدروس 

وســوريا  ليبيــا  مثــل  أماكــن  تجــارب 

ــن  ــنوات العرشي ــدى الس ــى م ــراق ع والع

املاضيــة، هــو ان االمــر ال يعــود لالمركيــن 

السياســية«. الخريطــة  يرســموا  لــي 

واضــاف فــورد »عــادة لســنا جيديــن يف 

ذلــك وســيكون مــن االفضــل بكثــر لــو اننــا 

نتبــع خطــى النــاس عــى االرض الذيــن 

يعيشــون هنــاك«. وأشــار املوقــع يف تقريــر 

ترجمتــه وكالــة شــفق نيــوز، إىل أن »النقاش 

ــا ومســتقبل نظــام  ــدأ حــول ســوريا حالي ب

األســد«، واعتــر فــورد أن »بالطريقــة التــي 

حــدد فيهــا النــر – اي البقــاء يف الســلطة 

– فــان االســد ربــح الحــرب عــى الرغــم مــن 

التكلفــة البرشيــة الهائلــة ملئــات اآلالف مــن 

ــة،  ــة املاضي وكــا يف حلقــات النقــاش الثالث

فــان الجــزء األخــر جــرى عــر تطبيــق 

دي  جانــن  النقــاش  وأدارت  »زووم«، 

جيوفــاين، مبشــاركة الســفر األمــريك الســابق 

يف ســوريا روبــرت فــورد، وهــو أيضــا زميــل 

ــد  ــث يف »معه ــون، والباح ــد جاكس يف معه

امريــكان انربرايــز« كينيــث بــوالك، املحلــل 

املركزيــة  املخابــرات  وكالــة  يف  الســابق 

وناقــش  األوســط.  الــرشق  يف  والخبــر 

الســوري  الرئيــس  مســتقبل  املتحدثــون 

بشــار األســد واالنتخابــات العراقيــة املقبلــة، 
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القتــى واملاليــن مــن النازخــن«.

ــهد  ــر، إىل »مش ــا للتقري ــورد، وفق ــت ف ولف

انقســام ســوريا حاليــا بــن مناطــق يســيطر 

واالتــراك  والكــورد  اإليرانيــون  عليهــا 

أن  مرجحــا  اإلســالمية«  وامليليشــيات 

وأن  لســنوات،  التقســيم  هــذا  »يســتمر 

قلبــك«. تحطــم  ســوريا 

الســفر  عــن  الجامعــة،  موقــع  ونقــل 

االمــريك الســابق تأكيــده أن »االســد وكبــار 

ولــن  عدالــة  أي  يواجهــوا  لــن  جراالتــه 

تكــون هنــاك محاكمــة رســمية للمســؤولن 

عــن الجرائــم التــي ارتكبــت يف ســوريا مثلا 

جــرى يف محاكــات نورمــرغ للنازيــن أو 

للــرب عــى انتهاكاتهــم لحقــوق االنســان 

خــالل  وكرواتيــا  والبوســنة  كوســوفو  يف 

التســعينيات«.

ويف ظــل عــدم وجــود اي شــكل مــن اشــكال 

العدالــة يف ســوريا، ســتبقى البــالد تفتقــر اىل 

االمــان يف املســتقبل املنظــور لعــودة ماليــن 

ونقــل  للموقــع.  وفقــا  إليهــا،  الالجئــن 

املوقــع عــن فــورد تأكيــده أيضــا، عــى 

أهميــة »التفكــر يف االســراتيجية االمركيــة 

ــة  ــا مضاعف ــم حق ــن امله ــه م ــوريا ان يف س

الالجئــن،  مجتمعــات  ملســاعدة  الجهــود 

ــا«. ــان واالردن أيض ــة يف لبن خاص

ومــن جهتــه، تحــدث بــوالك عــن »أهميــة 

ــات  هــذا العــام يف العــراق يف ظــل االنتخاب

املقبلــة«، مشــرا إىل »فشــل االنتخابــات 

يف 2018 والتــي أدت اىل ظهــور حكومــة 

قــادرة عــى منــع تفــي  ضعيفــة غــر 

يف  االيــراين  النفــوذ  وقــف  او  الفســاد 

املنطقــة«.

االنتخابــات  ســارت  »اذا  أن  وأضــاف 

العراقيــة هــذا العــام بشــكل ســيئ، امــا مــن 

خــالل الفســاد او نســبة املشــاركة املنخفضــة 

للغايــة فقــد ذلــك ســيكون مبثابــة كارثــة«.

ونقــل املوقــع عــن بــوالك قولــه كذلــك، إن 

»ذلــك لــن يــؤدي فقــط اىل تعزيــز القبضــة 

الخانقــة لجميــع العنــارص الســيئة عــى 

ــد  ــه ق ــراق، لكن السياســة واالقتصــاد يف الع

ــن  ــد مــن العراقي يتســبب يف فقــدان العدي

ــل«. لألم

ــف  ــاذ موق ــنطن اىل اتخ ــوالك واش ــا ب ودع

العراقيــة، قائــال  فاعــل مــن االنتخابــات 

ــوا  ــب ان يوضح ــن يج ــادة االمركي إن »الق

االتجــاه  يف  تحركــوا  اذا  أنهــم  للعراقيــن 

يف  حليــف  لهــم  فســيكون  الصحيــح، 

واشــنطن«.

ووصــف بــوالك التاريــخ العنيــف الــذي 

االســتقالل،  اجــل  مــن  الكــورد  عاشــه 

باإلشــارة إىل أن »الخيــار الوحيــد القابــل 

ــو  ــتقرارها ه ــة واس ــن املنطق ــق الم للتطبي

»مــن  ان  مؤكــدا  مســتقلة«،  كوردســتان 

ان  والكــورد  املتحــدة  الواليــات  مصلحــة 

يحصــل الكــورد عــى االســتقالل ألن تقريــر 

املصــر القومــي يجعــل الســالم واالســتقرار 

عــى املــدى الطويــل أكــر ترجيحــا«.

قضيــة  بأهميــة  كذلــك،  فــورد  وأقــر 

حريصــا  كان  فقــد  الكــوردي،  االســتقالل 

يف التأكيــد عــى أن ذلــك »ليــس مــكان 

ــا يجــب عــى الكــورد  ــد م واشــنطن لتحدي

القيــام بــه«.

وتابــع فــورد »لــدي شــعور قــوي ازاء هــذا 

للواليــات  »ليــس  انــه  موضحــا  االمــر«، 

الكورديــة  األهــداف  تحــدد  ان  املتحــدة 

التــي يجــب ان تكــون ســواء يف ســوريا او يف 

العــراق، فإنهــم قــادرون متامــا عــى القيــام 

بذلــك بأنفســهم، وعلينــا تحديــد مــا هــو يف 

مصلحتنــا الوطنيــة، وهــذا ســؤال مختلــف«.

وركــز كل مــن بــوالك وفــورد، وفقــا لتقريــر 

جامعــة يــال، عــى أهميــة »عمليــة تحقيــق 

االســتقالل للكــورد«، مشــرا إىل »االســتفتاء 

يف اقليــم كوردســتان العــام 2017 باعتبــاره 

تأخــر  اذ  تحقيقــه،  يف  فشــلت  وســيلة 

ــة  ــع حكوم ــف م ــرات وادى إىل عن ــدة م ع

ــداد«. بغ

كابــالن  انضــم  الجلســة،  نهايــة  ويف 

التقريــر،  بحســب  وأشــاد  النقــاش،  اىل 

عــى  الضــوء  »لتســليطها  بـ«الجلســات 

ان  واهميــة  املنطقــة  يف  الكــورد  اهميــة 

وكل  واالوروبيــون  االمركيــون  يتذكــر 

مــن هــم يف الغــرب لتذكــر املســاهات 

التــي يواصــل الكــورد تقدميهــا لحضارتنــا 

املشــركة«.

ــال إن »سلســلة  ــه قائ ــالن، حديث ــم كاب وخت

ــه اذا  ــة أن النقاشــات هــذه تشــر اىل حقيق

كان الكــورد عــى حــق عندمــا يقولــون انهم 

أصدقــاء الجبــال فقــط، اعتقــد انــه مــن 

ــا بتوســيع  ــا قمن العــدل أيضــا ان نقــول انن

ــر«. ــم بشــكل كب سلســلة جباله
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متذبذبــا وهــذا يعــود بحســب الدراســة 

ــاء واالهتــام بتلــك املراكــز  اىل عــدم االعتن

ــدة  ــح رائ ــي تصب ــن ل ــر الزم ــا ع وتنميته

يســتفيد  ان  ميكــن  عاليــة  كفــاءة  وذات 

مناطــق  بشــتى  الســكان  اغلــب  منهــا 

ســكناهم؛ فقــد بلغــت عــام 2007 )1839( 

مركــزا يف حــن انخفــض عددهــا عــام 2010 

ــة  ــا نتيج ــر بعضه ــبب تدم اىل )1331( بس

اعــال تخريبيــة فضــال عــن اهــال البعــض 

اآلخــر منهــا لعــدم كفايــة التخصيصــات 

املاليــة املطلوبــة إلعــادة تأهيلهــا او لكونهــا 

امنيــا،  مســتقرة  غــر  مناطــق  يف  تقــع 

بحســب الدراســة؛  لــذا متــت خســارتها 

ــر  ــية غ ــة والسياس ــروف األمني ــة للظ نتيج

الصحــة  مــؤرشات  بحســب  املســتقرة، 

انــه   تقــول  التــي   W.H.O»« العامليــة 

ــام  ــة ع ــز الصحي ــدد املراك ــاع ع ــم ارتف برغ

2017 ليصــل اىل 2658 فــان تلــك الزيــاد 

»الخجولــة« غــر كافيــة عــى قياســات النمو 

الســكاين؛ فقــد بلــغ مســار عــام 2007 مركــزا 

صحيــا واحــدا لــكل 16140.34 نســمة مــن 

الســكان، وعــام 2010  اصبــح أســوأ بواقــع 

مركــز صحــي واحــد لــكل 24749.34 نســمة 

امــا عــام 2017 فقــد بلــغ مركــز صحــي 

مستشفيات العراق ومراكزه الصحية.. مستشفيات العراق ومراكزه الصحية.. 
ارقام متواضعة ونمو سكاني كبيرارقام متواضعة ونمو سكاني كبير

يشخص المتخصصون 
والمراقبون ويلمس ذلك 

السكان، انعدام كفاءة 
الواقع الصحي والعالجي 

في العراق في السنوات 
الماضية، وتراجع أداء 

المستشفيات الحكومية، 
وقياسا الى عام 2010 فان 

عام 2018 مثال شهد ارتفاعا 
كبيرا في معدل الوفيات 

في داخل المستشفيات 
بواقع 60 % مقارنة بعام 2010، 
وفقا لمسؤولين في مديرية 

اإلحصاء التابعة لوزارة 
الصحة العراقية ...

فـــيلي

ســعة  ذي  كانــت  الجديــدة  الحكوميــة 

ــة محــدودة جــدا مل تتجــاوز 50  اىل   رسيري

100  رسيــر، اذ جــرى انشــاء مستشــفين 

فقــط ذي ســعة رسيريــة بلغــت 400  و  

وان  الواحــدة  للمستشــفى  رسيــر    500

ــدة  ــة الجدي ــفيات الحكومي ــب املستش اغل

ــر  ــادر غ ــدة مص ــن ع ــل م ــيدت بتموي ش

التخصيصــات الخاصــة لــوزارة الصحــة ومــن 

هــذه املصــادر املنــح الدوليــة او مــن أمــوال 

ــم.  ــة األقالي تنمي

لقــد أوضحــت الدراســة ان عــدد املراكــز 

ــارا  ــذ مس ــراق، اتخ ــة يف الع ــة األولي الصحي

عــرض الوحــدات الصحيــة مــن مستشــفيات 

حكوميــة واهليــة مــن جهــة أخــرى؛ وان 

االنفــاق الحكومــي مل يتمكــن من اســتيعاب 

الخدمــات  عــى  املحــي  الطلــب  فائــض 

الصحيــة بتوظيفــه يف االســتثار الصحــي 

املجــدي، لــي تغطــي اعــداد املستشــفيات 

ــة اكــر قــدر ممكــن مــن الكثافــة  الحكومي

الســكانية يف عمــوم محافظــات البلــد.

 وتؤكــد دراســة اكادمييــة تحــت عنــوان 

»تطــور االنفــاق الصحــي يف العراق بحســب 

ــة للمــدة  مــؤرشات منظمــة الصحــة العاملي

مــن 2007 ـ 2017« ان اغلــب املستشــفيات 

ــران. ــان وإي ــل يف لبن ــات التجمي إىل عملي

انتظــام  عــدم  ان  املتخصصــون  يقــول 

للقطــاع  الحكومــي  التمويــل  واســتقرار 

الصحــي  الواقــع  تــردي  اىل  ادى  الصحــي 

ــة  ــار األوبئ ــر وانتش ــتوى الفق ــاع مس وارتف

واالمــراض يف املجتمــع، وينوهــون اىل ان 

مل  الحكومــي  الصحــي  االنفــاق  ارتفــاع 

يؤمــن اســتثارا حقيقيــا للمــوارد املاليــة 

تــردي  معالجــة  يف  يســهم  ومل  الصحيــة 

املســتوى الصحــي، مســجلن ازديــاد الفجــوة 

ــب الســكان عــى  ــاع طل ــن ارتف ــة ب الصحي

ــاض  ــة وانخف ــن جه ــة م ــات الصحي الخدم

باتــوا  العراقيــن  أن  يخفــوا  مل  الذيــن   

يلجــؤون للعــالج يف دول اخــرى، أبرزهــا 

ولبنــان،  واألردن  وتركيــا  والهنــد  إيــران 

وينفقــون شــهرياً مــا بــن 5 و6 ماليــن 

دوالر. 

وبلــغ عــدد العراقيــن الذيــن تلقــوا العــالج 

يف هــذه الــدول فضــال عــن أوروبــا، بحســب 

إحصائيــة نــرشت عــام 2018 أكــر مــن 

يعانــون  غالبيتهــم  عراقــي،  آالف  اربعــة 

والتشــوهات  والــكى،  الرسطــان  أمــراض 

الوالديــة التــي زادت اثــر الحــروب املتعددة 

التــي شــهدها العــراق. فضــال عــن الســعي 
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ــن  ــر م ــل بكث ــي أق ــت 154 دوالرا وه بلغ

ــت  ــة، اذ بلغ ــدول اإلقليمي ــوار وال دول الج

يف إيــران 366 دوالرا ويف األردن 257 دوالرا 

العربيــة  واململكــة  دوالرا   455 وتركيــا 

ــت  1169  ــعودية  1194 دوالرا والكوي الس

مســاهمة  ضعــف  إىل  يشــر  مــا  دوالرا؛ 

تحســن  يف  الحكومــي  الصحــي  اإلنفــاق 

صحــة الفــرد العراقــي وبالنتيجــة تحمــل 

ــخيص.  ــي ش ــاق صح ــاء إنف ــراد أعب األف

كورونا فاقمت االزمة

ــا  ــروس كورون ــار ف ــور وانتش ــل ظه ويف ظ

ــتقبال  ــن اس ــفيات ع ــز املستش ــح عج توض

قــد  كانــت  وإن  بالفــروس،  املصابــن 

ــدة  ــدات جدي ــاء وح ــاع إلنش ــجلت مس س

للعــزل، ان تواصــل االرتفــاع يف إصابــات 

كورونــا يف العــراق اربــك وزارة الصحــة التي 

ــفيات  ــدد املستش ــرا يف ع ــا كب ــاين نقص تع

ــكان؛  ــا اىل الس ــدات قياس ــرات واملع واملخت

وان مواصلــة الفــرق الطبيــة فحــص املصابن 

إمكانــات  مــن  يتوفــر  مبــا  وحجرهــم 

شــحيحة، أدى إىل إصابــة عــرشات املــالكات 

الصحيــة بالفــروس، كثــر منهــم توفــوا. 

ــك  ــر وكذل ــت مبك ــون بوق ــخص املراقب وش

ــايل  ــاد امل ــة، أن الفس ــة النزاه ــت هيئ فعل

واإلداري املســترشي يف قطــاع الصحــة بــات 

مفضوحــا اكــر يف أزمــة كورونــا، وبرغــم أن 

ملفــات الفســاد والعيــوب املتعلقــة بالقطاع 

الصحــي كانــت كثــرة يف الســنوات املاضيــة، 

فــان أزمــة كورونــا جــاءت لتكشــف الراجــع 

الكبــر يف الخدمــات الصحيــة التــي يتلقاهــا 

العراقيــون يف املستشــفيات.

وذي قــار وغرهــا ومــع هــذا مل تــزداد فيهــا 

ملحوظــة  بصــورة  املستشــفيات  اعــداد 

ــة.  ــكانية العالي ــا الس ــم كثافته برغ

الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  خدمــات  امــا 

الثالثــة، ومنهــا املراكــز التخصصيــة مثــل 

ومراكــز  العيــون  وجراحــة  طــب  مراكــز 

الســمع والتخاطــب ومراكــز التأهيــل الطبي 

الجملــة  وجراحــة  الصناعيــة  واألطــراف 

طبيــة  خدمــات  تقــدم  التــي  العصبيــة؛ 

متخصصــة يف مجــال العــالج الطبــي برغــم 

عمــوم  يف  عددهــا  يبلــغ  اذ  محدوديتهــا 

العــراق 117 فقــط، لكــن الطلــب عليهــا 

اعدادهــا الســيا  يتناســب مــع  كبــر ال 

بنتيجــة الحــروب والعمليــات اإلرهابيــة، 

فضــال عــن ارتفــاع اعــداد املصابــن بأمــراض 

بلــغ  اذ  املخــدرات  ومدمنــي  الرسطــان 

ــن بأمــراض الرسطــان بحســب  عــدد املصاب

تقاريــر وزارة الصحــة العراقيــة  لعــام 2017 

ــدل   ــد مبع ــوم البل ــة يف عم ) 25598 ( إصاب

11 % مــن أســباب الوفيــات.

الخدمــات  مــن  العراقــي  نصيــب  تــدين 

لصحيــة ا

الصحــي  اإلنفــاق  نســبة  مــؤرشي  ان 

الحكومــي مــن إجــايل اإلنفــاق الحكومــي 

ونســبة اإلنفــاق الصحــي الحكومــي مــن 

الناتــج املحــي اإلجــايل للعــراق يف عــام 

ــع  ــذي يق ــن ال ــن اليم ــل م ــاء أق 2015 ج

ــد  ــض، فق ــل املنخف ــة الدخ ــن مجموع ضم

ــراق و  ــؤرش 1.7 %    للع ــة امل ــت قيم بلغ

ــغ 3.4 %  ــاين بل ــؤرش الث ــن وامل 2.2 % لليم

يف العــراق و 6 % لليمــن. ومبقارنــة العــراق 

ــه،  ــل ذات ــتوى الدخ ــاورة ملس ــدول املج بال

نجــد أن إيــران قــد ســجلت للمؤرشيــن 

22.6 %و 7.6 % واألردن ســجلت   12.4% 

و 6.3 % وهــو أكــر بكثــر مــا ســجله 

العــراق للمؤرشيــن األول والثــاين. 

كــا يالحــظ أن مــؤرش متوســط نصيــب 

الصحــي  اإلنفــاق  إجــايل  مــن  الفــرد 

الحكومــي متدنيــة، فحصــة الفــرد يف العراق 

ــك  ــو بذل ــمة وه ــد لـــ 13972.73 نس واح

دون املســتوى املعيــاري العاملــي والبالــغ 

ــا لــكل 10000 نســمة بحســب  مركــزا صحي

ــة. ــة العاملي الصح

ــز  ــار املراك ــدل انتش ــا، ان مع ــظ هن ويالح

الصحيــة تضمــن قيــا ســالبة ألعــوام 2010 

,2014 ,2016 و2017 برغــم القيــم املوجبــة 

ملعــدل منــو الســكان، وكذلــك برغــم توافــر 

األمــوال، وهــذا يعنــي ان هنالــك ضعفــا 

واضحــا يف انتشــار املراكــز الصحيــة القامئــة 

البلــد فضــال عــن  يف عمــوم محافظــات 

ــم  ــع قي ــر تراج ــى اث ــا ع ــزء منه ــالك ج ه

املــؤرشات، وكذلــك تواضــع تلــك املراكــز 

اجــل  مــن  وتطويرهــا  توســعتها  وعــدم 

ــي  ــن متلق ــدر ممكــن م ــر ق اســتقطاب اك

الخدمــات؛ وملحدوديــة طاقــة تلــك املراكــز 

الصحيــة االوليــة فــان امكانياتهــا يف اشــباع 

ــة. ــت متواضع ــب بقي الطل

لــوزارة  الســنوية  التقاريــر  اىل  واســتنادا 

عــدد  فــان  متفرقــة،  لســنوات  الصحــة 

املستشــفيات الحكوميــة كان عــام 2007 

 )229(  2010 وعــام  مستشــفى   )156(

ــفى،  ــام 2015 )253( مستش ــفى وع مستش

ــد بلغــت املستشــفيات  ــام 2017 فق ــا ع ام

عمــوم  يف  مستشــفى   273 الحكوميــة 

العــراق.

فقــد  االهليــة،  املستشــفيات  عــدد  امــا 

مــن  املــدة  يف  تصاعديــا  مســارا  اتخــذ 

2007-2009 وكذلــك 2012-2017  ومســارا 

تنازليــا ألعــوام   2010 و   2011 وبرغــم 

ذلــك املســار غــر املســتقر عــر الزمــن 

ــي  ــة بق ــفيات الحكومي ــدد املستش ــن ع لك

املهيمــن يف القطــاع الصحــي العراقــي طيلــة 

تلــك املــدة ومــا بعدهــا، وبرغــم ان ارقــام 

يجــري  املستشــفيات  اعــداد  يف  التــدين 

ــم  ــة وتنظي ــات اإلرهابي ــا اىل العملي ارجاعه

ــوام 2014 ـ 2017  ــن أع ــيا ب ــش الس داع

فــان مناطــق كثــرة مل يصلهــا داعــش وتعــد 

ــة  ــى والديواني ــات املثن ــتقرة يف محافظ مس

مناطق كثيرة لم مناطق كثيرة لم 
يصلها داعش يصلها داعش 

وتعد مستقرة في وتعد مستقرة في 
محافظات المثنى محافظات المثنى 

والديوانية وذي قار والديوانية وذي قار 
وغيرها ومع هذا لم وغيرها ومع هذا لم 

تزداد فيها اعداد تزداد فيها اعداد 
المستشفيات بصورة المستشفيات بصورة 

ملحوظة برغم ملحوظة برغم 
كثافتها السكانية كثافتها السكانية 

العالية. العالية. 



فـــ

55 54
 العدد 209 

الســنة السابعـة عشر

  مجـتـــمـع

2021
آيــار / مايـــس 

فــي  العراقــي  الشــباب  تعــرض 
العقــود الماضيــة الــى مشــكالت 
عــدة  بعوامــل  ارتبطــت  كبيــرة 
فــي طليعتهــا الحــروب وانعــدام 
االســتقرار السياســي واالقتصادي، 
برغــم مــا يمتلكــه البلد من ثروات 
توفــرت  لــو  بشــرية  وطاقــات 
ألجيالــه  الكثيــر  لعمــل  لغيــره 
المتعاقبــة وبخاصــة الشــابة فــي 

كل مرحلــة.

شباب العراق.. 
معاناة متسعة فاقت مثيالتها في دول المحيط والعالممعاناة متسعة فاقت مثيالتها في دول المحيط والعالم

ــراق  ــة الع ــع حكوم ــاون م ــكان بالتع للس

ســنة  الشــباب يف  عــى  محليــا  مســحاً 

ســابقة توفــرت عــن طريقــه رؤيــة للواقــع 

الــذي ميكــن أن يحيــاه املــرء إذا كان شــاباً 

الحــارض،  وقتنــا  يف  العــراق  يف  يعيــش 

فكانــت النتائــج ســلبية؛ كــا قــام كل مــن 

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء واألمــم املتحــدة 

وهيئــة إحصــاء إقليــم كوردســتان بتنفيــذ 

مســح شــبكة املعرفــة العراقــي )2011( 

فعــال ويحــذر املراقبــون مــن تداعيــات 

ــرة.   ــرى خط أخ

تحــري  نســتطيع  لــن  فإننــا  وبالتأكيــد 

الشــباب  أحــوال  يف  الراجــع  أســباب 

العراقيــن مــن دون ان ننــوه اىل األســباب 

النكــوص  ذلــك  اىل  وتــؤدي  أدت  التــي 

الخطــر يف أوضاعهــم الــذي يــؤدي لــو 

وبالســكان  بالبلــد  االرضار  اىل  تواصــل 

ــد  ــن ع ــا ميك ــذي حصــل؛ ك ــن ال ــر م اك

ــكان  ــن الس ــر م ــة األك ــباب الرشيح الش

فيهــا، واعلنــت اســتبيانات أجريــت مؤخرا 

ان نســبة الشــباب يف العــراق مــن مجمــل 

ُيشــكل  هــذا  و   62% تفــوق  الســكان 

فرصــة وتحديــاً عــى حــد ســواء لالقتصــاد 

واملجتمــع العراقيــن؛ ويف حالــة اهالــه 

ــد  ــد فق ــون إدارة البل ــن ميثل ــل م ــن قب م

ــد تشــتمل عــى  ــدة ق ينفجــر يف صــور ع

مظاهــر ســلبية خطــرة، وهــو مــا تحقــق 

لقــد أدى ذلــك اىل التبايــن الواضــح يف 

أوضــاع الشــباب العراقــي عنــد مقارنتهــم 

ــة،  ــدول اإلقليمي ــوار او ال ــدول ج ــى ب حت

ــكا. ــا وامري ــن دول اورب ــك ع ناهي

ــق بشــباب  ــا يتعل ومكمــن الخطــورة في

العــراق يتعلــق بأمريــن، أولهــا ان العراق 

»انفجــاراً  البعــض  يســميه  مــا  يواجــه 

شــبابياً« وهــو مصطلــح خــاص بتعــداد 

ميثــل  التــي  الــدول  يصــف  الســكان 

تلــك األســباب بحــد ذاتهــا فروقــا رئيســة 

عنــد املقارنــة بــن اوضــاع شــباب العــراق 

والــدول األخــرى، التــي وجــدت ابوابــا 

ــم وقضاياهــم يف  ــع احتياجاته ــل م للتعام

حــن مل يجــري ذلــك يف العــراق.

وبــرف النظــر عــن التطــرق اىل الحــروب 

ومســبباتها التــي خلفــت اجيــاال مأزومــة 

ــان  ــتقرار، ف ــق االس ــرض تحق ــة، وبف متعب

االميــة وبطالــة الشــباب العراقيــن وارتفاع 

نســب الفقــر تــرز كأســباب حيويــة عنــد 

تحــري واقعهــم ومقارنتــه بــدول أخــرى.

ولقــد كشــفت مجموعــة مــن اإلحصــاءات 

ــن  ــباب العراقي ــة الش ــات مواجه والدراس

لكثــر مــن العســف والتحديــات التــي 

القــت بظاللهــا عــى أحوالهــم االقتصاديــة 

واالجتاعيــة املزريــة، وعكســت أرقامــا 

ــة للراجــع.  مهول

املتحــدة  األمــم  وقــد أجــرى صنــدوق 

فيلي
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الــذي وفــر معلومــات محــددة بشــأن 

قضايــا الشــباب وتوجهاتهــم، وتوصلــت 

املعلومــات اىل ان نســبة بلــوغ مرحلــة 

بالــكاد  العــراق  يف  املتوســط  التعليــم 

تصــل إىل %40، يف حــن مل تتجــاوز نســبة 

ــا  ــوي %30. ك ــم الثان ــن بالتعلي امللتحق

ــا نســبة  ــة، أم ــة مرتفع ــدالت األمي أن مع

ــد  ــال تزي ــاً ف ــن الجنســن مع ــف ب التوظي

عــن %30، وطبعــا فــان ذلــك يجــري مــن 

لفئــة  حقيقــي  اجتاعــي  ضــان  دون 

ــن. العاطل

كــا أعلنــت منظمــة »هيومــن رايتــس 

ووتــش«، يف تقريــر لها يف شــهر آب 2018، 

ــراءة  ــدون الق ــي ال يجي ــن عراق ان 6 مالي

والكتابــة؛ وبحســب تقاريــر ســابقة لــوزارة 

الربيــة االتحاديــة، فــان نســب األميــة يف 

القــرى واالريــاف هــي األعــى عنــه يف 

ــة.  ــق الحري ــدن واملناط امل

وانعــدام  البطالــة  انتشــار  حــد  لقــد   

مــن  البديلــة،  االجتاعيــة  الضانــات 

قــدرات شــباب العــراق؛ ويقــول وزيــر 

العمــل والشــؤون االجتاعيــة يف الحكومــة 

ــد  ــه إىل اآلن ال توج ــة، أن ــة الحالي العراقي

معالجــات حقيقيــة ملســألة البطالــة، غــر 

انــه يرجــح »تواجــد نحــو 500 إىل 600 

ألــف عامــل أجنبــي يف العــراق«؛ اما نســبة 

الفقــر يف البلــد فرأيــه انها تجــاوزت حاجز 

%42 موزعــة مــا بــن شــباب عاطــل عــن 

ــات، وأرس  ــل و مطلق ــاء أرام ــل ونس العم

الخاصــة،  االحتياجــات  وذوي  متعففــة 

مشــرا اىل ان »الحكومــة العراقيــة تحــاول 

شــمول البعــض مــن هــؤالء بالرعايــة، 

لكــن املخصصــات املاليــة قــد ال تكفــي«.

مــن املشــكالت التــي اصبــح شــباب العراق 

ينفــرد بهــا يف اآلونــة األخــرة هــي تزايــد 

ــاول  ــال عــى تعاطــي املخــدرات وتن اإلقب

العقاقــر املخــدرة يف العــراق اىل حــد ينــذر 

بالخطــر، ويف هــذا فاجــأ  مجلــس القضــاء 

ــن أن  ــام واعل ــرأي الع ــرا ال ــى، مؤخ األع

نســبة إدمــان الشــباب العراقيــن عــى 

املخــدرات قــد تصــل إىل %50، فيــا عــزا 

ــة  ــاع االقتصادي ــوء االوض ــك اىل ان »س ذل

ونســبة البطالــة الكبــرة تــؤدي اىل اقــدام 

ــواد  ــاول امل ــى تن ــخاص ع ــن االش ــر م كث

املخــدرة«، مبينــا ان »ان النســبة االكــر 

ــاء  ــي يف االحي ــا ه ــو ٧٠% منه ــي نح وه

الفقــرة واملناطــق التــي تكــر فيهــا البطالة 

االجتاعيــة«؛  املشــكالت  مــن  وغرهــا 

وقــال قــايض محكمــة تحقيــق املســيب يف 

بيــان صــادر عــن مجلــس القضــاء األعــى، 

ــورة  ــد محص ــدرات مل تع ــم املخ إن “جرائ

تــورط  نالحــظ  أصبحنــا  بــل  بالرجــال 

النســاء يف تلــك الجرائــم«، محــذرا مــن 

ان »قضــاء املســيب شــهد انتشــاراً واســعا 

لتعاطــي املخــدرات مــن نــوع الكريســتال 

ــن،  ــل امفيتام ــاً باملثي ــا يســمى علمي أو م

كــا يوجــد عــدد كبــر مــن املروجــن لهــا 

ــا«. ــن فيه واملتاجري

ــيا  ــرى الس ــات أخ ــول ان مجتمع ــن نق ل

يف بعــض الــدول العربيــة ودول الجــوار 

منزهــة عــن الســلبيات، ولكــن املشــكالت 

العــراق  يف  واالقتصاديــة  االجتاعيــة 

فضــال عــن نســبة االميــة املتعاظمــة أدت 

اىل انتشــار مظاهــر ســلبية كثــرة متيــز 

ــا  ــاق به ــل ف ــراق او لنق ــباب الع ــا ش به

الــدول األخــرى؛ كثــر منهــا ظاهــر للعيــان 

واألخــرى مســترة ولــن تظهــر اال بعــد 

ظهــور انعكاســاتها الســلبية واملدمــرة عــى 

ــا هــو  ــه، ك ــرر ب ــا ال ــع والحاقه املجتم

واقــع فعــال، وكــا شــخص ذلــك متخصصو 

ــس. ــم النف ــاع وعل ــم االجت عل

ومــن تلــك املظاهــر الواضحــة عــى ســبيل 

العشــائري  التعصــب  طغيــان  املثــال 

والطائفــي، وصعوبــة تكويــن العالقــات 

ــزام  ــة االلت ــر، و صعوب ــس اآلخ ــع الجن م

ــة التــي كانــت ســائدة يف  بالقيــم اإليجابي

املجتمــع، والشــعور بالقلــق عنــد التفكــر 

باإلحبــاط،  واإلحســاس  باملســتقبل؛ 

والشــعور  بالنفــس،  الثقــة  ضعــف  و 

ــل  ــالب يف داخ ــدى الط ــى ل ــة حت بالغرب

ــباب  ــرض الش ــا يتع ــي، ك ــرم الجامع الح

ــية  ــكالت النفس ــد املش ــي اىل عدي الجامع

ــا، الخــوف مــن الفشــل يف الدراســة  ومنه

والحيــاة، واإلحســاس بالقلــق عنــد التفكر 

باملســتقبل، وصعوبــة تركيــز االنتبــاه، كــا 

يتعــرض الشــباب اىل مشــكالت يف داخــل 

االرسة؛ ويالحــظ ان املشــكالت االقتصاديــة 

واالجتاعيــة وفــرت بيئــة خصبــة النتشــار 

العنــف والجرائــم الغريبــة ومــن بينهــا 

واالنتقــام  والكراهيــة  القتــل  جرائــم 

ألســباب غــر مقنعــة حتــى يف داخــل 

نطــاق االرسة الواحــدة لــدى كثــر مــن 

االنتحــار  حــاالت  وشــيوع  العائــالت، 

ــر؛  ــا الكث ــباب، وغره ــدى الش ــيا ل الس

كــا يراكــم لــدى الشــابات الخــوف مــن 

ــر  ــزوع كث ــرس ن ــال زواج، ويتك ــاء ب البق

مــن الشــبان والشــابات اىل مغــادرة البلــد 

ــة. ــورة نهائي بص

نســـبة إدمان الشـــباب العراقيين على المخـــدرات قد تصل 
إلى 50% بســـبب »ســـوء االوضاع االقتصادية ونسبة البطالة 
الكبيـــرة التي تـــؤدي الى اقـــدام كثير من االشـــخاص على 

تناول المـــواد المخدرة«،

 6 مالييـــن عراقـــي ال يجيدون القـــراءة والكتابة؛ وبحســـب 
تقارير ســـابقة لـــوزارة التربية االتحادية، فان نســـب األمية 
في القرى واالريـــاف هي األعلى عنه في المـــدن والمناطق 

ية.  لحضر ا
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عــى  العــراق  قــدرة  ســرفع  الحكومــة 

انتــاج الطاقــة الكهربائيــة محليــا وانــه 

»بحلــول الصيــف ســيكون بإمكاننــا تجهيــز 

آالف  تســعة  بنحــو  الوطنيــة  شــبكتنا 

ميغــاواط، ونأمــل ان يصــل اجــال االنتــاج 

ألــف   20 نحــو  اىل   2013 نهايــة  قبــل 

ميغــاواط، وبهــذا ســيكون مبقدورنــا تلبيــة 

ــل  ــل، ب ــة بالكام ــن الطاق ــالد م ــة الب حاج

ــر الفائــض اىل االســواق  ونســعى اىل تصدي

املجــاورة«.

قــال   2012 أيــار   26 يف  ذلــك  وبعــد 

ــاء كريــم عفتــان إن الــوزارة  وزيــر الكهرب

ــة حاجــة العــراق  ــا تغطي ســيكون بإمكانه

ــر  ــة أواخ ــة الكهربائي ــن الطاق ــل م بالكام

العــام املقبــل )2013(، ولفــت يف أثنــاء 

مؤمتــر صحفــي عقــده يف البــرة إىل أن 

ــع  ــيخصص ملصان ــاج س ــن اإلنت ــض م الفائ

المواعيد الزائفة في العراق

فـــيـلـــي 

كثيــرة هــي االمثــال التــي تتعلــق بالوعــد والوعــود الكاذبــة 
او الزائفــة، ولعــل مــن اكثرهــا شــهرة في اللغــة العربية ما 
يقــال عنــه انــه »َوْعــٌد عرقوبــّي« وهــو كنيــة عــن االلتــزام 
الــكاذب، وصــف حــال مــن يعــد ويخلــف، ويقــال ان ُعْرقــوب 

كان رجــاًل ُيضــرب بــه المثــل لكذبــه وخلفــه بالوعــد.

يعنــي  وعــد  فعــل  ان  هنــا  املفارقــة 

النقيضــن أي ان معنــى وَعــد فالًنــا باألمــر: 

ــه  ــه أو ينيل ــه ل ــه يعطي ــال إن ــه، ق ــاه ب مّن

إّيــاه، فيــا يقــال أيضــا وَعــد فالًنــا: أنــذره 

َدُه  ده، تهــّدده. وَعــده بالعقــاب، َهــدَّ وهــدَّ

ــة. ــادر اللغوي ــب املص رَشّاً، بحس

أن  النفســيون  االختصاصيــون  يقــول 

يف  منتــرشة  الكاذبــة  الوعــود  مشــكلة 

املجتمــع عــى نطــاق كبــر، وهــي ظاهــرة 

جديــا،  أصحابهــا  مــع  التعامــل  يجــب 

وبحــذر كامــل، حتــى ال يتــادى أصحابهــا 

يف هــذا الســلوك املنــايف لألخــالق، بحســب 

وصفهــم، مشــددين عــى وجــوب مواجهــة 

ــة  ــم الزائف ــم ووعوده ــن بأكاذيبه الكاذب

ومنوهــن اىل أن الوعــود الكاذبــة اســتهانة 

بالطــرف اآلخــر وتــؤدي اىل الحــاق الــرر 

بــه، ومشــرين اىل ان مــن ال يفــي بوعــده 

ــد يكــون  ــاين مــن مشــكلة نفســية، وق يع

قــد اعتــاد عــى الكــذب منــذ صغــره، ومل 

ــده،  ــه أو يرش ــه أو يربي ــن يوجه ــد م يج

ــن. ــول املتخصص ــب ق بحس

ويف املجــال االجتاعــي، يلفــت الخــراء اىل 

ــم،  ــدوة ألبنائه ــاء ق ــون اآلب رضورة أن يك

تأثــرا،  الربيــة  وســائل  أكــر  فالقــدوة 

وكذلــك الشــأن مــع املســؤول، أو الرئيــس، 

ــدوة  ــا كان موقعــه يجــب أن يكــون ق فأي

حســنة لآلخريــن، يف االلتــزام باملواعيــد 

والوعــود؛ ألن مــن ال يلتــزم بوعــوده ال 

ميكــن وال حــق لــه يف أن يحاســب اآلخريــن 

عــى عــدم التزامهــم، عــى حــد وصفهــم.

وعود السياسين واملسؤولن

يف نيســان مــن عــام 2012 قــال نائــب 

ــة  ــي لشــؤون الطاق ــوزراء العراق ــس ال رئي

الشهرســتاين ان عقــودا وقعتهــا  حســن 

فوضى التوقيتات وتكريس فوضى التوقيتات وتكريس 
التراجع االقتصادي واالجتماعيالتراجع االقتصادي واالجتماعي
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اصبــح  بالكهربــاء  الســكان  تزويــد  ان 

أســوأ يف الســنوات الالحقــة مــا أدى اىل 

ــة، اذ  ــاء املعروف ــاق تظاهــرات الكهرب انبث

اســتمرت معانــاة الســكان املريــرة يف فصل 

الصيــف مــن أزمــة الكهربــاء الناجمــة عــن 

ــع  ــردي خطــوط النقــل وشــبكات التوزي ت

وقــدم وقلــة محطــات االنتــاج، اذ مل تشــهد 

املحافظــة بعــد عــام 2003 إنشــاء محطات 

جديــدة إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، وكــذا 

الحــال يف املحافظــات األخــرى.

وفيــا يتعلــق بوعــود أخــرى تظهــر بيانات 

ــوزارة  ــروين ل ــع اإللك ــى املوق ــورة ع منش

التعمــر واإلســكان والبلديــات العراقيــة أن 

ــذ  ــا من ــد بإنجازه ــا وع ــاك 49 مرشوع هن

عــدة ســنوات، وهــي موزعــة عــى كامــل 

محافظــات البــالد، لكــن حتــى اآلن جــرى 

محافظتــي  يف  فقــط  مرشوعــن  إنجــاز 

العاصمــة  جنــويب  وواســط  الديوانيــة 

ــداد.  بغ

أســباب  أهــم  أن  محللــون  ويقــول 

فشــل الحكومــات املتعاقبــة يف معالجــة 

املشــكالت وتواصــل وعودهــا الزائفــة هــو 

عــدم تواجــد خطــط اســراتيجية بشــقيها، 

قصــرة املــدى وطويلــة املــدى، مــن أجــل 

تــاليف املــؤرشات الســلبية التــي تنتــج عنها.

ــة  ــر مــن العراقيــن يف إمكاني ويشــكك كث

تطبيــق الحكومــة مــا وعــدت بــه مــن 

إصالحــات اقتصاديــة فضــاًل عــن وعودهــا 

الكثــرة يف مجــايل التوظيــف والرواتــب، 

فرئيــس الــوزراء العراقــي الســابق املعــزول 

عــادل عبــد املهــدي كان قــد تعهــد يف 

خطابــه األول بــأن لديــه مرشوًعــا يقدمــه 

ــب  ــح رات ــواب يتضمــن من ــس الن إىل مجل

ــا، وقــال  ــة ال متتلــك دخــاًل كافًي لــكل عائل

أن هــذا يضمــن حــًدا أدىن للدخــل يكفــل 

الكريــم،  العيــش  عراقيــة  عائلــة  لــكل 

ــذ وعــده؛  ــه مل ينف ــه، غــر ان بحســب قول

فدفعــت التظاهــرات التــي عمــت بغــداد 

ومحافظــات الوســط والجنــوب الحكومــة 

والرملــان إىل تبنــي حــزم إصالحيــة متثلــت 

يف اســتحداث درجــات وظيفيــة ومنــح 

ــت  ــل وتثبي ــن العم ــن ع ــهرية للعاطل ش

ســكنية،  أراٍض  قطــع  وتوزيــع  العقــود 

وحتــى هــذه مل تنفــذ بصــورة ســليمة، 

فيــا ظلــت املشــكالت قامئــة. كــا ان 

رئيــس مجلــس النــواب االتحــادي ومبجــرد 

انطــالق االحتجاجــات الشــعبية يف ترشيــن 

أكــر  بتشــغيل  وعــد  عــام 2019  األول 

مــن 50 ألــف معمــل متوقــف ضمــن 

القطــاع الحكومــي والخــاص واملختلــط، 

وقــال »ســنمنح قروضــا ُميــرسة ألصحــاب 

هــذه املعامــل ملعالجــة توقفهــا«، وظلــت 

ــا  ــا منه ــغل أي ــم يش ــة لب ــل متوقف املعام

حتــى اآلن.

ــود  ــن الوع ــاد ع ــراء االقتص ــدث خ ويتح

أن  بالقــول،  العــراق  يف  الحكوميــة 

ليســت  املعلنــة  الحكوميــة  الخطــوات 

ــة ســابقة  ــات ماثل ــاك إعالن جديــدة وهن

لكــن املشــكلة يف التنفيــذ. مشــرين اىل إن 

الفســاد املــايل واإلداري يقــوض أي مبــادرة 

التنفيــذ؛  نزاهــة  فتغيــب  برنامــج،  أو 

ملمحــن اىل ان العــراق يتعــرض لضغــوط 

القطاعــن  إبقــاء  أجــل  مــن  خارجيــة 

ــل  ــلل كام ــة ش ــي بحال ــي والزراع الصناع

واإلبقــاء عــى حالــة االعتــاد الــكي عــى 

املســتوردة. املنتجــات 

ــة  ــود الكاذب ــول املتخصصــون ان الوع ويق

املواطــن  بــن  ثقــة  أزمــة  عنهــا  نتــج 

ــن  ــب املتنفذي ــاب املناص ــواب واصح والن

سياســيا، وان مشــكالت النواب واملســؤولن 

ــل مشــكالت الســكان، منوهــن  ــج قب تعال

ــخصية  ــم الش ــون مصالحه ــم يضع اىل انه

قبــل مصالــح الدولــة، وأجندتهــم مختلفــة 

عــن أجنــدات الناخبــن، وان تحركاتهــم 

»مناســباتية«، ووعودهــم انتخابيــة تنتهــي 

ــات،  ــج االنتخاب ــن نتائ ــالن ع ــرد اإلع مبج

ويشــددون عــى انــه اذا مل تــك لدينــا 

النــواب  محاســبة  يف  والثقــة  الثقافــة 

واملســؤولن فتكــون النتيجــة فقــدان الثقــة 

يف النائــب واملســؤول.

''''

مــن املتوقــع بناؤهــا بتمويــل حكومــي 

وبجهــد اســتثاري، يف الوقــت الــذي قــال 

الطاقــة  إن  البــرة  يف  مســؤولون  فيــه 

ال  للمحافظــة  املخصصــة  الكهربائيــة 

ــر  ــكنية بأك ــق الس ــز املناط ــمح بتجهي تس

مــن 12 ســاعة يوميــا يف أحســن األحــوال، 

ــل  ــى؛ ب ــودة مل تبن ــع املوع ــا ان املصان ك

مـــن بيـــن تســـعة وزراء 
الملف  تولـــوا  للكهربـــاء 
عـــام 2003، هنـــاك  منـــذ 
اثنـــان فقـــط لـــم يالحقا 
بتهم فســـاد، همـــا وزير 
الكهربـــاء وكالة، حســـين 
الـــذي  الشهرســـتاني، 
في  بالمشـــاركة  اتهـــم 
فســـاد بـــوزارة النفـــط 
من قبـــل صحـــف أجنبية، 
يحقق  لـــم  القضاء  لكـــن 
التهـــم،  هـــذه  فـــي 
ووزيـــر الكهربـــاء الحالي 
مصطفى  حكومـــة  فـــي 

الكاظمـــي..
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فــــيلـي

االتحــاد الهنــدي »ســارس- كوفيــد لعلــم 

الفــروس  فــان   ،)Insacog( الجينــات 

واليــات  يف  انتــرش  الهنــدي(،  )املتحــّور 

غــريب  بينهــا واليــة  مــن  عــدة،  هنديــة 

التجمعــات  تواصلــت  حيــث  البنغــال، 

االنتخابيــة )انتخابــات املجلــس الترشيعــي( 

مــن دون رادع أو قيــد، بحســب تعبــره، 

وكذلــك بفعــل التجمعــات الدينيــة يف واليــة 

أوتراخانــد الشــالية حيــث تجّمــع املاليــن 

لالســتمتاع بالســباحة يف نهــر الغانــج خــالل 

»مهرجــان كومبــه ميــال« )مهرجــان اإلبريــق 

ــاج  ــع للحج ــر تجّم ــي- أك ــدس( الدين املق

برغــم  بإقامتــه  ُســمح  الــذي  العــامل،  يف 

الجائحــة.

والروفيســور يعتقــد ان حشــود الحجــاج 

ــم  ــغ عدده ــان، وبل ــروا املهرج ــن ح الذي

حملــت  قــد  األيــام،  بعــض  يف  املاليــن 

الفــروس معهــا إىل أنحــاء الهنــد كلهــا.

ــر بيانــات تكفــي لكشــف  وفيــا ال تتوفَّ

الســبب الــذي ُتعــزى إليــه موجــة الجائحــة 

الجديــدة يف الهنــد، يقــول علــاء إن نســخة 

ُتســمى  الفــروس  مــن  محليــة  ة  متغــرِّ

عــى  ــج،  تؤجِّ  )B.1.617(  »617 »يب.1. 

األرجــح، أوار »كورونــا«، مصحوبــة بتخــاذل 

ــور  ــد باحتياطــات الســالمة وظه ــن التقّي ع

التجمعــات املكتظــة مجــدداً واإلعــراض عــن 

ــالد،  ــع أنحــاء الب ــداء الكامــات يف جمي ارت

بحســب تشــخيصهم. وبالنتيجــة شــهدت 

الهنــد قفــزات يوميــة وســجل يف البــالد أكــر 

مــن 400 ألــف حالــة إصابــة يف يــوم واحــد 

هــو 30 نيســان بحســب البيانــات الرســمية، 

فيــا اشــار املختصــون اىل ان أرقــام الفحــص 

ــن  ــاوف م ــار مخ ــا أث ــا، م ــت أيض تراجع

التجمعات الدينية والسياسية التجمعات الدينية والسياسية 
فاقمت إصابات كورونافاقمت إصابات كورونا

تزايدت تزايدت 
في الهند وإسرائيل والعراق ..في الهند وإسرائيل والعراق ..

فــي مطلــع عــام 2021، وتزامنــًا مــع 
ــع اللقاحــات المضــادة،  ــدء بتوزي الب
أّن  الهنــدي  الصحــة  وزيــر  أعلــن 
جائحــة فيــروس كورونــا فــي بــالده 
وصلــت إلــى نهايتهــا. ولكــن فــي 
نيســان مــن العــام نفســه تغيــر 
الوضــع بشــكل كامــل فــي البــالد، 
علــى  مستشــفياتها  ان  وكشــف 

حافــة الهاويــة ...

فيــا  يوميــاً،  ُتزهــق  األرواح  الــوف  وان 

ــدة  ــرة الجدي ــخ املتغ ــى النس ــدأت تتف ب

مــن الفــروس يف شــتى أنحــاء الهنــد التــي 

صــارت البــؤرة الجديــدة للجائحــة العامليــة؛ 

وبــدأت الوفيــات تتزايــد عــى نحــو مفاجئ، 

فــا الــذي تغــر ومــا الــذي أدى اىل ذلــك؟!

تفتــك  واالنتخابيــة  الدينيــة  التجمعــات 

بالنــاس

علــم  يف  ــص  املتخصِّ الروفيســور  رأي  يف 

يف  العضــو  جميــل،  شــهيد  الفروســات 



فـــ

65 64
 العدد 209 

الســنة السابعـة عشر

  مجـتـــمـع

2021
آيــار / مايـــس 

أن العــدد الحقيقــي يف الهنــد أعــى بكثــر، 

وانتقــد كثــر مــن الهنــود الحكومــة الهنديــة 

لســاحها بإقامــة املهرجــان الدينــي يف ظــل 

تفــي الوبــاء.، بعــد ان كانــت الهنــد ال 

ــا. ــات بكورون ــار اإلصاب ــر يف اخب ــكاد تذك ت

واظهــرت فحــوص طبيــة أن مئــات الحجــاج 

يف  كورونــا  بفــروس  أصيبــوا  الهنــدوس 

ــع  ــث تجتم ــد، حي ــدوار بالهن ــة هاري مدين

مهرجــان  يف  للمشــاركة  ضخمــة  حشــود 

»كومبــه ميــال« الدينــي. واحتشــد أكــر 

مــن ثالثــة ماليــن هنــدويس يف نهــر الغانــج 

ــة  ــام قداس ــر األي ــن أك ــاء بواحــد م لالحتف

عنــد الهنــدوس، علــا بــأن املهرجان يســتمر 

الهنــدوس  ملــدة شــهرين، وكــرر ماليــن 

هــذه الطقــوس مــرة اخــرى. وتجــاوزت 

الهنــد أكــر مــن 20 مليــون إصابــة بفــروس 

ــد.  كوفي

فضــال عــن ذلــك ُيلقــي البعــض بالالمئــة عى 

األحــزاب السياســية يف البــالد ملضيهــا قدمــاً 

يف حملــة املســرات والتجمعــات االنتخابيــة 

ــات،  ــات الوالي ــتعدادا النتخاب ــة اس املزدحم

فيــا زعــم حــزب »بهاراتيــا جاناتــا« الحاكــم 

إنــه ال عالقــة لهــذه التجمعــات بتفــي 

الفــروس.

ــن  ــغ، م ــس يون ــور لوران ــول الروفيس ويق

ــك، ان مثــة عوامــل ميكــن  ــة طــب واري كلي

أن تزيــد مــن فــرص انتقــال العــدوى يف 

مناســبات مثــل تلــك التجمعــات السياســية. 

فــإذا ظــل النــاس يف أماكــن مزدحمــة، عــى 

مقربــة مــن بعضهــم البعــض ملــدد طويلــة 

مــن الزمــن، مــن دون االلتــزام بقواعــد 

التباعــد االجتاعــي أو وجــود تهويــة جيدة، 

ــد  فانتقــال العــدوى أمــر وارد، مردفــا »ال ب

أن تكــون هنــاك مجموعــات مــن األشــخاص 

يف أماكــن محــددة يف الخــارج يكونــون عــى 

مقربــة شــديدة مــن أشــخاص يفــرزون 

ــا يكــون احتــال جــي يف ان  الفــروس، هن

يــؤدي ذلــك إىل إصابــات، وســتزداد خطــورة 

ذلــك بشــكل خــاص إذا كان الشــخص يطلــق 

عــدداً أكــر مــن القطــرات والــرذاذ يف أثنــاء 

هتافــه بصــوت عــاٍل«.

اإلصابــات  وارتفــاع  إرسائيل..املتدينــون 

مجــددا

ــن 3  ــر م ــول أك ــم حص ــل وبرغ ويف إرسائي

ماليــن شــخص عــى الجرعــة األوىل مــن 

اللقــاح، ونصفهــم تقريبــا عــى الجرعــة 

شــهدت  املصابــن  أعــداد  فــإن  الثانيــة، 

ارتفاعــا، تزامــن مــع القيــود املشــددة التــي 

وقــررت  اإلرسائيليــة،  الحكومــة  تفرضهــا 

متديدهــا.

فريــق  رئيــس  مســكن،  إيــان  وتوقــع 

االســتجابة لفــروس كورونــا املســتجد، يف 

ــدس، أن يكــون ســبب اســتمرار تفــي  الق

الجديــدة  بالســاللة  متعلــق  الفــروس، 

ــا  ــا، في ــافها يف بريطاني ــرى اكتش التــي ج

ُينظــر إىل التطعيــم 

عــى  والقــدرة 

ــات  الحــد مــن الوفي

ــات، كواحدة  واإلصاب

مــن أهــم القضايا يف 

فضــال  االنتخابــات، 

عــن ملفــات الفســاد 

املوجهــة إىل رئيــس 

الــوزراء اإلرسائيــي.

وزارة  وتواجــه 

الصحــة اإلرسائيليــة 

إقنــاع  اشــكالية 

اليهــود،  املتدينــن 

االلتــزام  عــن  فضــال  التطعيــم،  بتلقــي 

ــات  ــب التجمع ــة وتجن ــات الصحي بالتعلي

الفــروس. انتشــار  مــن  للحــد 

إرسائيليــون،  علانيــون  قــادة  وُيوّجــه 

بالراخــي  الــوزراء  رئيــس  إىل  االتهــام 

مــن  ألنهــم  املتدينــن،  مــع  املقصــود 

وُيشــّكل  معــه،  سياســيا  املتحالفــن 

ــة  ــون بحســب اســتطالعات إرسائيلي املتدين

نحــو %10 مــن الســكان اليهــود، وتشــر 

ــات  ــات والوفي ــاع اإلصاب ــات إىل ارتف املعطي

صفوفهــم. يف 

العراق. تصاعد االصابات 

ويف العــراق تزايــدت اإلصابــات بفــروس 

كورونــا بشــكل كبر منــذ آذار 2020 بعد ان 

كان العــراق يف ذيــل قامئــة الــدول يف أعــداد 

ــا  ــح األول عربي ــات بالفــروس، فأصب اإلصاب

ــا.  ــة 24 عاملي ــات ويف املرتب ــدد اإلصاب يف ع

ويف تلــك املــدة ُشــنت حملــة واســعة لــرواد 

ــا  ــوا فيه ــع التواصــل االجتاعــي، حمل مواق

زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، 

ــة  ــى خلفي ــروس، ع ــي الف ــؤولية تف مس

الزيــارة   إىل  بالذهــاب  ألنصــاره  ســاحه 

مشــيا اىل شــال بغــداد إلحيــاء ذكــرى وفــاة 

ــر الكاظــم، برغــم  ــن جعف ــام مــوىس ب اإلم

حظــر التجــوال الــذي فرضتــه الحكومــة 

يف 17 آذار 2020، فيــا حّمــل مســؤولون 

ــر  ــرق حظ ــى خ ــرف يتبن ــون »أي ط عراقي

يف  كورونــا  تفــي  مســؤولية  التجــوال« 

ــان  البــالد؛ ونفــى الصــدر ذلــك وقــال يف بي

»مل أعــرض عــى حظــر التجــوال، ومل نخرقه، 

ــة  ــة والتنظيمي ــراءات الصحي ــى اإلج وال ع

ــا كان  ــن اعراضن ــن ، لك ــد املعصوم يف مراق

ــه  ــم ان ــد«، برغ ــط للمراق ــق فق ــى الغل ع

دعــا أنصــاره يف يــوم الخميــس 19 آذار مــن 

العــام نفســه اىل »إمتــام« الزيــارة و«االلتــزام 

ــة«. ــد الطبي ــام والقواع بالنظ

وقــد ابــرزت وســائل اعــالم عراقيــة يف حينها 

ــروس  ــه بف ــتهانوا في ــع زوار اس ــاءات م لق

لوحــظ  فيــا  خطورتــه،  ونفــوا  كورونــا 

ــن باإلجــراءات  ــزام جمــوع الزائري عــدم الت

الوقائيــة املطلوبــة، ومنهــا ارتــداء اقنعــة 

الوجــه »الكامــات« والتباعــد االجتاعــي، 

ــرأي  ــك وغــره مــن اإلهــال ب وبنتيجــة ذل

الوبــاء  اســتفحل  واملتخصصــن  األطبــاء 

العــراق  يف  اإلصابــة  معــدالت  وتزايــدت 

لتصــل اصاباتــه اليوميــة اىل االالف، وكذلــك 

الحــال يف عــدة دول تتهــاون باإلجــراءات 

الصحيــة املطلوبــة وتســتخف بهــا وتواصــل 

تجمعاتهــا الســكانية املرتبطــة مبناســبات 

ــية. ــة وسياس ديني

مالييـــن  ثالثـــة  مـــن  أكثـــر  واحتشـــد 
هندوســـي في نهر الغانـــج لالحتفاء بواحد 
مـــن أكثر األيام قداســـة عنـــد الهندوس،  
الطقوس  هـــذه  الهندوس  مالييـــن  وكرر 
 20 مرة اخرى. وتجـــاوزت الهنـــد أكثر من 

كوفيد.  بفيـــروس  إصابة  مليـــون 
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