2021

آب  /أغسطس

1

فـــ

سـياســة
أمل يكفي الجميع

بابك دولتي..

شاعر للمستقبل

30
SHAFAQ FOUNDATION OF CULTURE ,MEDIA FOR FAILY KURD

صاحب االمتياز

12

مؤسسة الثقافة واالعالم للكورد الفيليين

دهزگاى رۆشنبیرى و راگهیاندنى كوردى فهیلى

أســرة التحرير
رئيس التحرير

علي حسين فيلي

info@shafaaq.com

مدير التحرير

علي حسين علي

212
السـنـة الســـابـعــة عـشـر
آب  /اغسطس 2021

هيئة التحرير

محمد جمال
ياسر عماد
ماجد محمد صالحان
سندس ميرزا
صادق االزرقي
التصميم الفني

ايمان حبيب علي

رقم االعتماد في
نقابة الصحفيين العراقيين 1016
رقم االيداع في دار الكتب

قمة بغداد..
كلمات ليست كالكلمات

24

54

لماذا ُأنتخب حبیب محمد كریم
سكرتیرا؟

فوضى الشوارع

المقال االفتتاحي
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كلــا مــى الوقــت تضيــق االرض،
أكــر فأكــر ،بحيــاة اإلنســان؛
وتكتســب املشــكالت والعوائــق الوان ـاً
ومتظهــرات أكــر قتامــة وتغيــرات
أكــر ســلبية ،والفصــول فقــدت
طعمهــا الســابق واالســباب املخيفــة
للفنــاء وخســارة الحيــاة والطبيعــة
تثــر التســاؤل عــن ســبب كل هــذه
الكــوارث ومــن املســتفيد مــن
وضــع يهــدد الجميــع بالفنــاء؟
الطبيعــة تظهــر غضبهــا يف جميــع
أحوالهــا ويف جميــع فصولهــا وأماكنهــا،
والهجــات الالمتناهيــة لبعبــع االوبئــة
وعــى رأســها وبــاء كورونــا افقــدت
االنســانية صربهــا وســكنها وآثــار
املجاعــات والحرمــان والبطالــة ونــزوح
ماليــن االشــخاص بســبب الحــروب
الالمتناهيــة ال تســمح ألي شــعب أن
يشــعر بالســعادة عــى ظهــر البســيطة.
ومــع انــه ليســت هنــاك اجابــة واضحــة
لالســئلة التــي تســتفرس عــن ســبب
صناعــة داعــش وجلبــه للعـراق؟ وملــاذا
تقــوم دول الجــوار بخرق ســيادة أرايض
وميــاه هــذا البلــد بشــكل واضــح؟

والتجاوز على المحال وجباية غير قانونية
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وملــاذا وصلــت جميــع مكونــات
البلــد اىل النفــق املظلــم فيــا يخــص
التعايــش الســلمي؟ يف وقــت هنــاك
مــن املشــكالت الكثــرة إىل حــد تكفــي
جميــع املكونــات العراقيــةّ ،إل أن هناك
والدة امــل ملرحلــة جديــدة مــن العمــل
الســيايس وادارة الحكــم يف هــذا البلــد.
حتــى املواطــن البســيط يعلــم أن
معظــم املشــكالت والعوائــق هــي
ليســت وليــدة الداخــل العراقــي .بــل
ان الجغرافيــا البرشيــة والطبيعيــة
العراقيــة الرثيــة مصاحبــة وتــوأم
املشــكالت التاريخيــة ،ومل يســتطع
خلــق االرادة الخالقــة التــي متكنــه
القــول للــدول األخــرى ،ال تدخلــوا
رصاعاتكــم ومشــاكلكم اىل هــذا
البلــد النــه ليســت املشــكلة الدينيــة
واملذهبيــة ،والسياســية والعرقيــة
والح ـرارة والــزالزل والجفــاف لوحدهــا
التــي عرضــت املواطنــن للمخاطــر
الحقيقيــة .ان تغيــر مجــاري األنهــار،
والتدخــل العســكري يف الحــدود،
والتدخــل الخارجــي واســتمرار
السياســات الرشيــرة للجهــات

الداخليــة هــي أيضــا تهديــدات
لتغيــر نــوع الســلطة والدميغرافيــا
والجغرافيــة السياســية لهــذا البلــد.
وانــواع املــوت واســعة ومختلفــة ولكــن
اللــه الــذي خلــق اإلنســان عــى الرغــم
مــن أنــه جعــل املــوت آخــر محطــات
حياتــه يف هــذه الدنيــا بشــكل مطلــق
ّإل أنــه مل يتحــدث عــن القتــل بالشــكل
الــذي يلقــى رواجــا يف هــذه األيــام.
القتــل كثمــرة لإلرهــاب مــن اختيــار
االنســان نفســه ،وان كان ناتجــا
اليديولوجيــا وملــكان خــاص ولكــن
مخاطــره مخفيــة عــى اإلنســانية
والعــامل اجمــع .العــامل شــهد تغي ـرات
ولكــن ازدادت التكهنــات حــول دور
العــراق يف الحديــث عــن التعايــش
الســلمي وكامنــوذج للخــروج مــن
دائــرة االزمــات وبنيــت عليــه اآلمــال،
ولكــن مــا ينتظــره الداخــل العراقــي
أمــام كل هــذه التغيــرات الكبــرة
مــا هــو النظــام وشــكل الحيــاة الــذي
يختــاره اصحــاب الق ـرار لهــذا الشــعب
ومــا الــذي ميكنهــم تأمينــه؟
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كورديــــــات

بارزاني صاحب قضية
عندمـــا نعـــود إلـــى التاريـــخ ســـنعرف أن كل
مطلب سياســـي ووطني يتضمـــن مجموعة
معينة من رموز الوطن ،وأن تاريخ كوردســـتان
الـــذي يمتد عبر آالف الســـنين ،وله اآلن صاحب
ومالـــك قـــوي ومميـــز يقـــود شـــعبه إلـــى بر
األمان.

نعــم ال شــك يف أن بــارزاين يكافــح مــن أجــل الشــعب
الكــوردي للحصــول عــى حقوقــه املرشوعــة ،لذلــك
ومــن اإلنصــاف يجــب أن نتعــرف عــى خلفية شــخصية
الرئيــس مســعود بــارزاين يف ســياق تعاملــه مــع دوره
يف مصلحــة الشــعب الكــوردي والقضيــة الكورديــة
ومصالــح العامــة ،وهــذا يتطلــب منــا استكشــافاً
تاريخيـاً للتقلبــات أو الثوابــت التــي تبناهــا ،والظــروف
التــي أحاطــت بــه وأدت إىل تربيــرات لتحركاتــه عــى
جميــع املســتويات.
نعــم بــارزاين العظيم يف كل يشء رجــل ذو مكانة عالية،
وتاريــخ مــرف ،وقائــد متمكــن ،ورمــز لحركــة التحــرر
الكــوردي ،لعــب دو ًرا مهـ ً
ـا يف بنــاء الرجــل الكــوردي
وإنقــاذه مــن مصــر مجهــول ومســتقبل مظلــم ينتظــر
"خاصــة يف الخمســن عا ًمــا املاضيــة وحتــى يومنــا
هــذا ،وقبــل ذلــك كان القائــد العظيــم املــا مصطفــى
بــارزاين هــو وطنــي عظيــم ،وزعيــم الشــعب الكــوردي،
وكان يكافــح مــن أجــل تحقيــق مطالــب الشــعب مــن
الجامهــر الكادحــة والطبقــة العاملــة والقــوى الخرييــة
والفالحــن الذيــن هــم القــوى التــي يتقدمــون مــن
أجلهــا ،ثــم يجــب أن يحافــظ عــى الثــورة واملكاســب
والنضــال الكــوردي املــروع.
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يونس حمد

لقــد قــال مــا مصطفــى بــارزاين ،دامئــا إن الشــعب
هــم الوحيــدون القــادرون عــى الحفــاظ عــى الثــورة
واألهــداف والتطلعــات واآلمــال ،فالشــعب هــو الــذي
يســتطيع النضــال لتحقيــق املكاســب .بعــد التأكيــد
عــى أن األنظمــة السياســية يف بغــداد واحــدة تلــو
األخــرى ال تريــد الســام وإعطــاء الحقــوق للشــعب
موحــدا يدعــم
الكــردي ،ثــم أعلــن موق ًفــا سياســ ًيا
ً
الشــعب لنيــل االســتقالل وحقوقــه املرشوعــة ،
ومامرســة حقــه يف تقريــر املصــر عــى أرضــه كان قائــداً
ال ينــى قــل الزمــان أن يجــود مبثلــه ،واليــوم الرئيــس
مســعود بــارزاين منــوذج يحتــذى بــه كل كــوردي
وزعيــم وقائــد اســتقالل ورمــز للمقاومــة ضــد قــوى
الديكتاتوريــة والبــارزاين صاحــب النظريــة ومقولــة (يف
النــر ال الغطرســة والغــرور ويف الخســارة والضيــاع
ال نفقــد األمــل) نعــم بــارزاين أبــو مــرور اليــوم
هــو زعيــم األمــة كلهــا ورمــز قوتهــا ،اكتســب صفــات
القيــادة والقيــادة السياســية التــي ميــزت شــخصيته
الفريــدة .ســيبقى بــارزاين رمـ ًزا ولق ًبــا وصاح ًبــا للقضيــة
الكورديــة  ،ألن الرجــل مــع الشــعب والشــعب معــه يف
كل األوقــات  ،مهــا كانــت الظــروف يف فــرة الثــورة
او البنــاء.
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سـياســة

قمة «رئيسين»
قمة «صديقين»
أجرى الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون ،زيارة
خاصة شملت بغداد،
الموصل ،واختتمها باربيل،
على هامش مشاركته
في مؤتمر بغداد للتعاون
والشراكة .و كان رئيس
إقليم كوردستان نيجيرفان
بارزاني ،في مقدمة
مستقبليه ،في خامس لقاء
بينهما ،وسيكون ً
بابا جديدا
لعالقات أوثق صلة بين
الجانبين.
فيلي
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سـياســة

أيلــول  2020بشــكل منفــرد ،وبعدهــا تــم
توجيــه الدعــوة لبــارزاين بشــكل رســمي اىل
قــر االليزيــه حيــث التقــى الجانبــان يف
 30آذار  2021وهــو اللقــاء الرابــع بينهــا.
قمة خامسة
وعقــب اختتــام جولــة املحادثــات الثنائيــة
الخامســة مــن نوعهــا بــن الرئيســن ،عقــدا
مؤمتــراً صحفيــاً يف اربيــل ،وســلطا الضــوء

وميتــد تاريــخ العالقــات القويــة بــن
فرنســا وإقليــم كوردســتان إىل أكــر مــن
 10ســنوات ،عندمــا تــم اســتقبال رئيــس
اإلقليــم حينهــا مســعود بــارزاين مــن قبــل
الرئيــس الفرنــي نيكــوال ســاركوزي يف 15
حزيــران .2010
وبقــدوم ماكــرون اىل أربيــل يكــون
مجمــوع اللقــاءات الكورديــة الفرنســية
 12لقــا ًء أســهمت بتحويــل ملــف إقليــم
كوردســتان اىل ملــف مهــم جــدا يف القــر
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الجمهــوري الفرنــي.
وكان حضــور الزعيــم الكــوردي مســعود
بــارزاين يف قــر االليزيــه عــام ،2010
أول اســتقبال لرئيــس االقليــم مــن دولــة
عظمــى ،ومــن ثــم اســتقبل فرانســوا
هوالنــد بــارزاين اربــع مــرات يف أعــوام
 2012و 2014و 2015و .2016كــا زار
هوالنــد االقليــم مرتــن واجــرى مباحثــات
مــع بــارزاين اســهمت يف تطويــر العالقــات
بــن الجانبــن بشــكل كبــر.

ماكرون يراهن عىل نيجريفان بارزاين
الرئيــس الفرنــي ماكــرون بعــد توليــه
املنصــب ،اجتمــع لحــد اآلن أربــع مــرات
مــع رئيــس االقليــم نيجريفــان بــارزاين،
وبعــد إجــراء االســتفتاء واحــداث 16
أكتوبــر والحصــار عــى االقليــم ،اصبــح
نيجريفــان بــارزاين مهندســا للعالقــات بــن
اقليــم كوردســتان وفرنســا لغايــة الوقــت
الحــايل.
فقــد التقــى ماكــرون يف قــر االليزيــة

عــى نتائــج االجتــاع.
وقــال رئيــس إقليــم كوردســتان نيجريفــان
بــارزاين إن مباحثاتــه مــع ماكــرون تناولــت
"األوضــاع األمنيــة والسياســية يف العــراق
وإقليــم كوردســتان وآخــر التطــورات يف
املنطقــة ،وتبادلنــا اآلراء حــول املســتقبل".
وأضــاف" :تباحثنــا أيضــا حــول تطويــر
العالقــات ودعــم فرنســا لإلقليــم والع ـراق

نيجريفــان بــارزاين ونائبــه قبــاد طالبــاين،
وكان هــذا اللقــاء األول بــن الرئيســن
وأســهم يف تطويــر العالقــات التاريخيــة
بــن الجانبــن وك ـرا للحصــار الدبلومــايس
واالقتصــادي عــى اقليــم كوردســتان.
وعــدا ذلــك اللقــاء عــام  2017التقــى
الجانبــان ثــاث مــرات ،حيــث كان
االجتــاع الثــاين يف  19متــوز  2019يف
قــر االليزيــه ،وبعدهــا جــاء ماكــرون اىل
العـراق والتقــى مــع نيجريفــان بــارزاين يف 2
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مبحاربــة اإلرهــاب".
ولفــت بــارزاين إىل أن "العـراق يســر نحــو
االنتخابــات الربملانيــة (أكتوبر/ترشيــن
األول) ،وزيــارة الرئيــس ماكــرون تــأيت
كدعــم واضــح للعمليــة الدميقراطيــة يف
العــراق".
وتابــع بالقــول" :نحــن مازلنــا بحاجــة
اىل تثبيــت األمــن وتعزيــز الدميقراطيــة
وتطويــر املؤسســات الحكوميــة" ،مؤكــدا
حاجــة العــراق إىل دعــم دويل.
وقــال بــارزاين أيضــا" :نتطلــع إىل العمــل
املشــرك مــع فرنســا يف مواجهــة اإلرهــاب
وتغــر املنــاخ ،فضــ ًا عــن املجــال
ّ
االقتصــادي" ،مبديــا اســتعداد اإلقليــم
لتهيئــة الفــرص االســتثامرية للــركات
الفرنســية.
مــن جانبــه قــال الرئيــس الفرنــي اميانويل
ماكــرون ،إن باريــس ستســتمر يف محاربــة
تنظيــم "داعــش" اإلرهــايب بالعــراق
وســوريا ،الفتــا إىل أن بــاده ســتقدم الدعم
لعــودة النازحــن العراقيــن ملنازلهــم.
وقــال ماكــرون إنــه طــأن بــارزاين
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وســتقدم كل الدعــم يف هــذا املجــال.
ويف ختــام زيارتــه ،عــر الرئيــس الفرنــي
اميانويــل ماكــرون ،عــن تقديــره لرئيــس
اقليــم كوردســتان وقــوات البيشــمركة.
وقــال ماكــرون يف تغريــدة لــه" ،أردت أن
أنهــي زيــاريت إىل العـراق يف اربيــل ،عزيــزي
نيجريفــان ،شــكراً عــى هــذه االســتضافة،
لــن تنــى فرنســا الت ـزام املقاتلــن الكــورد
ضــد داعــش".
تغريــدة ماكــرون جــاءت رداً عــى تغريــدة
مثــن فيهــا الدعــم
كتبهــا رئيــس االقليــمّ ،
الفرنــي لإلقليــم.
وقــال بــارزاين" ،ســعيد باســتقبال صديقــي
الرئيــس اميانويــل ماكــرون يف كوردســتان،
أقــدر الدعــم املســتمر الــذي تقدمــه
أنــا ّ
فرنســا".
وأكــد يف الوقــت نفســه" ،الصداقــة بــن
كوردســتان وفرنســا ستســتمر دامئــاً".

باســتمرار فرنســا يف محاربــة "داعــش"
حتــى ال يظهــر التنظيــم مــرة أخــرى يف
العــراق وســوريا.
ويــأيت تأكيــد ماكــرون رغــم اتفــاق العـراق
والواليــات املتحــدة عــى مغــادرة القــوات
االمريكيــة القتاليــة مــن البــاد بحلــول
نهايــة العــام الجــاري.
وفرنســا عضــو يف التحالــف الــدويل
املناهــض لـ"داعــش" بقيــادة واشــنطن.
وأشــار ماكــرون إىل أن اقليــم كوردســتان
قــدم العديــد مــن التضحيــات الســتقبال
النازحــن اإليزيديــن (الفاريــن مــن
ســنجار) وأيضــا النازحــن العراقيــن
اآلخريــن.
وأضــاف أن بــاده ســتحاول بــكل
االمكانيــات ،لــي يعــود النازحــون مــن
اإليزيديــن واملســيحيني إىل مناطقهــم،
2021
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قمة بغداد..
كلمات ليست كالكلمات
تعكــس كلمــات القــادة والمســؤولين الذيــن
شــاركوا في «مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة»
ليــس فقــط االهميــة التــي يمثلهــا العــراق
بالنســبة الــى دولهــم فــي الوقــت الراهــن ،وإنمــا
أيضــا االحتمــاالت التــي يثيرهــا مــن اجــل
المســتقبل ،علــى الصعــد السياســية واالمنيــة
واالقتصاديــة.
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وكانــت هــذه الجوانــب واضحــة يف
الكلــات التــي ألقاهــا الزعــاء واملســؤولون
املشــاركون ،مــن خــال أمــر قطــر وامللــك
األردين والرئيــس املــري والرئيــس الفرنــي،
او مــن خــال املســؤولني الذيــن مثلــوا
بالدهــم كحاكــم ديب الشــيخ راشــد بــن
محمــد وهــو نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات
رئيــس مجلــس الــوزراء ،او وزراء خارجيــة
تركيــا وايــران والســعودية.
واذا كان رئيــس الحكومــة العراقــي مصطفــى
الكاظمــي ســعى إىل طأمنــة الحضــور
والــدول التــي ميثلونهــا بــان الع ـراق يســعى
إىل اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة يف كل مــدن
العــراق ،واشــارته اىل ان الرقابــة الدوليــة
عــى االنتخابــات تخــدم هــذا التوجــه ،وبأنــه
ال عــودة للحــروب والعالقــات املتوتــرة مــع
الجــران ،فــإن كلمتــه املفتاحيــة يف خطابــه
كانــت متثلــت بقولــه ان "مــا يجمــع شــعوب
هــذه املنطقــة أكــر مــا يفرقهــا".
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وبــكل االحــوال ،بــدا ان الهــدف املركــزي
لهــذه القمــة املصغــرة ان صــح التعبــر ،هــو
جمــع الشــمل وتبديــد الفرقــة االقليميــة
ومحاولــة توحيــد الــرؤى.
السعودية
امــا مشــاركة وزيــر الخارجيــة الســعودي
فيصــل بــن فرحــان فقــد لخــص املواقــف
الســعودية بالتأكيــد عــى تلــك االهميــة التي
توليهــا اململكــة للعــراق راهنــا ومســتقبال،
اذ قــال ان الســعودية ماضيــة يف التنســيق
مــع العـراق ودول املنطقــة ملكافحــة خطــط
التطــرف واإلرهــاب ،وهــي تؤكــد عــى دعــم
بغــداد والعمــل مــن اجــل كل مــا يحفــظ
أمنــه واســتقراره.
ومل يفــت الوزيــر الســعودي االشــارة اىل
التكهنــات واالمــال املعلقــة عــى تقــارب
ســعودي-ايراين خــال املرحلــة الحاليــة،
ورمبــا لهــذا اطلــق رســالة مفادهــا بــان
الديبلوماســية الســعودية "تقــوم عــى دعــم

الســلم والحــد مــن النزاعــات والحــوار".
لكنــه يف الوقــت نفســه ،مل يفــوت الفرصــة
لتوجيــه رضبــة تحــت الحـزام للــدور االيـراين
يف العـراق عندمــا قــال ان الســعودية تدعــم
"جهــود الحكومــة العراقيــة يف الســيطرة
عــى الســاح املنفلــت يف أيــدي امليليشــيات
املســلحة".
كــا ميكــن التوقــف عنــد جملــة قالهــا
الوزيــر الســعودي عندمــا اشــار اىل الحــرص
عــى ترســيخ األمــن واالســتقرار يف املنطقــة،
قبــل ان يضيــف ان هــذا "يتطلــب اســتقرار
العــراق وربطــه بعمقــه العــريب وجــواره
اإلســامي".
ايران
ومثلــا كانــت هنــاك آمــال بحضــور ويل
العهــد الســعودي االمــر محمــد بــن ســلامن،
بعدمــا وجــه الكاظمــي الدعــوة للملــك
الســعودي ســلامن ،وهــو مــا مل يحصــل ،فــإن
الرهانــات االخــرى كانــت مرتبطــة ايضــا

باحتــال مشــاركة الرئيــس اإلي ـراين الجديــد
ابراهيــم رئيــي لتكــون زيــارة كهــذه اول
اطاللــة خارجيــة لــه منــذ تســلمه منصبــه.
لكــن ذلــك مل يحصــل ايضــا ،وتــم تكليــف
وزيــر الخارجيــة الجديــد حســن عبــد
اللهيــان ،الــذي يوصــف بانــه مــن املخرضمني
يف امللفــات االقليميــة لتمثــل طهـران يف قمــة
بغــداد.
ومــن اجــل التأكيــد أمــام املشــاركني عــى
اهميــة الــدور االي ـراين يف الع ـراق واملنطقــة
وثقلــه ،لفــت عبداللهيــان اىل ان حجــم
التبــادل التجــاري مــع العــراق خــال
الســنوات املاضيــة ،تجــاوز  13مليــار دوالر
وان هنــاك مثانيــة منافــذ حدوديــة بــن
البلديــن .وبــرأي عبــد اللهيــان مثلــا أكــد
امــام الحارضيــن ،فــان "الرتابــط االقتصــادي
متجــذر بــن البلديــن".
واىل جانــب مــن ســبق ،ميكــن ان يكــون هــذا
الترصيــح مفيــدا بالنســبة اىل بغــداد ،النــه

مبثابــة تحفيــز للــدول العربيــة املشــاركة
يف القمــة ،لالرتقــاء بعالقاتهــا االقتصاديــة
مــع العــراق الــذي يــكاد يجمــع املحللــون
واملراقبــون ،عــى انــه "منــي" مــن جانــب
الحكومــات العربيــة منــذ مــا بعــد الغــزو
االمريــي العــام  ،2003وذلــك الســباب
متنوعــة ،بينهــا القلــق مــن حكومــات مــا
بعــد حقبــة صــدام حســن ،وبينهــا ايضــا
الفــزع ،ان صــح التعبــر ،مــن النفــوذ االيراين
يف العــراق .وكأن املوقــف االيــراين يقــول
للعــرب املشــاركني يف القمــة :هــا نحــن هنــا،
فأيــن أنتــم؟
وبخــاف االنتقــادات التــي توجــه اليــران
بانهــا تســاهم يف اضعــاف العـراق ،رمبــا لهــذا
قــال عبــد اللهيــان ان "ايــران تدعــم امــن
واســتقرار ووحــدة أرايض العــراق وعزتــه
وقوتــه ورفــع مكانتــه االقليميــة والدوليــة".
ومــا مل يقــال خــال القمــة نفســها ،قيــل
قبلهــا ،وتحديــدا قبــل التئامهــا ،عندمــا قــال

عبداللهيــان ان "طهـران ترحــب بــأي مبــادرة
إقليميــة ملســؤويل جمهوريــة العــراق،
تشــارك فيهــا دول املنطقــة" ،موجهــا مــا
يشــبه العتــاب ايضــا عندمــا قــال أنــه "كان
ينبغــي دعــوة ســوريا ،كجــار مهــم للع ـراق،
لحضــور القمــة".
الكويت
وأدىل رئيــس الــوزراء الكويتــي الشــيخ صباح
خالــد الحمــد الصبــاح بعبــارة اكــر مــن الفتة
وتعكــس فهــم الكويــت لحساســية الوضــع
العراقــي دامئــا ،والكويــت هــي الــدول التــي
عانــت مــا عانتــه عندمــا رضبتهــا سياســات
التهــور يف الحقبــة الصداميــة .فقــد قــال
رئيــس الحكومــة الكويتــي إن "منطقتنــا لــن
تنعــم باالســتقرار مــا مل يتحقــق االســتقرار يف
الع ـراق".
والنهــا تفهــم حساســية وخطــورة االرهــاب
عــى الع ـراق وعليهــا ،قالــت الكويــت ايضــا
انهــا "تقــف إىل جانــب العــراق ودعــم
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إعــادة إعــار املــدن املتــررة مــن جــراء
اإلرهــاب" ،وهــي ملتزمــة "بدعــم العــراق
وإعــادة إعــاره حتــى يســتعيد دوره
االقليمــي".
قطر
وكان حضــور قطــر عــر االمــر متيــم بــن
حمــد محــط اهتــام كبــر ايضــا ،اوال النهــا
الزيــارة االوىل للشــيخ متيــم اىل بغــداد،
وثانيــا الن العالقــات انفرجــت لتوهــا بــن
الدوحــة وبــن كل مــن الريــاض وأبوظبــي
والقاهــرة .كــا ان بامــكان قطــر ان تلعــب
دورا كبــرا يف مســاندة الع ـراق عــى صعيــد
اعــادة االعــار.
ولهــذا ،قــال متيــم ان املنطقــة "متــر
بتحديــات وأزمــات تشــكل تهديــدا لألمــن
والســلم الدوليــن ،والع ـراق مؤهــل للقيــام
بــدور فاعــل لبنــاء الســلم يف املنطقــة ومــن
هــذا املنطلــق نعلــن دعمنــا لــه".
وعــى غـرار التحذيــر الكويتــي ،قــال متيم ان
"أمــن واســتقرار العـراق مــن أمــن واســتقرار
بقيــة دول املنطقــة ،وان قطــر لــن تخلــو
جهــدا يف دعــم ومســاندة الع ـراق لتحقيــق
النهضــة الشــاملة".
فرنسا
أضفــى حضــور الرئيــس الفرنــي اميانويــل
ماكــرون ثقــا عــى قمــة بغــداد ،وهــو
كــا كشــف املســؤولون العراقيــون ،ســاهم
يف االتصــاالت والتحضــر لرتتيــب القمــة
وانجاحهــا .لكــن خطــاب ماكــرون ايضــا
كانــت لــه اهميتــه حيــث قــال ان املنطقــة
كلهــا تواجــه نفــس التحديــات ،امــا الع ـراق
فيجــب ان يتمكــن مــن لعــب دورا كامــا
للحفــاظ عــى الســام ،مذك ـرا بــان الع ـراق
"عــاىن كثــرا بســبب الحــروب والرصاعــات
ونحــن ماضــون بالوقــوف معــه يف مجــال
مكافحــة اإلرهــاب".
والنــه يــدرك ايضــا حساســية االنتخابــات
املقبلــة يف العــراق وامكانيــة ان تســاهم يف
ترســيخ االســتقرار العراقــي ،قــال ماكــرون
ان بعثــات مــن االتحــاد األورويب واألمــم
املتحــدة ســراقب االنتخابــات العراقيــة.
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سـياســة

محمد بن راشد« :وصلنا بحمدالله بغداد عاصمة
الرشيد والمأمون وعاصمة العالم ،دار السالم،
بيت حكمة البشر ،بغداد الشعراء واألدباء
والعلماء ،بغداد دجلة والفرات».

مرص
توجــه الرئيــس املــري عبدالفتــاح الســييس
بشــكل شــخيص ومبــارش للعراقيــن عمومــا
عندمــا قــال ان "الشــعب الــذي ميلــك هــذا
التاريــخ املــرف وهــذه الحضــارة العريقــة
ميلــك بــا شــك املســتقبل الواعــد بفضــل
أبنائــه وســواعدهم".
وقــال الســييس "أوجــه كالمــي إىل الشــعب
العراقــي :أنتــم أمــة عريقــة ذات مكانــة
وحضــارة وتاريــخ ولديكــم تنــوع وتعــدد
أعتــره ثــراء كبــرا ..نــدايئ إليكــم اليــوم،
حافظــوا عــى بالدكــم ابنــوا وعمــروا وتعاونوا
وشــاركوا ..ابنــوا مســتقبلكم ومســتقبل
أبنائكــم ،عمــروا مدنكــم ومزارعكــم
ومصانعكــم ،تعاونــوا فيــا بينكــم مــن أجــل
املســتقبل ،شــاركوا يف اختيــار مــن يقودكــم
إىل األمــام ...االنتخابــات مســؤولية شــعبية
عظيمــة يف بنــاء مســتقبل الــدول".
وقــال الســييس" :أيهــا الشــعب العظيــم،
يســتحق العــراق بكــم املكانــة الرفيعــة
والرقــي والتطــور واالســتقرار واألمــان

والســام ،أدعــو اللــه لنــا ولكــم بالتوفيــق".
لكــن الجانــب الشــخيص مل يكــن البنــد
الوحيــد يف خطــاب الســييس الــذي يراهــن
ايضــا عــى ترســيخ العــودة املرصيــة اىل
العراقيــة والتــي بــدأت يف االعــوام القليلــة
املاضيــة ،واتخــذت شــكال منظــا مــن خــال
القمــة الثالثيــة التــي تجمعــه مــع الكاظمــي
وملــك االردن.
فقــد قــال الرئيــس املــري ايضــا ان مــر
ترفــض "كل االعتــداءات والتدخــات يف
الشــؤون العراقيــة والتجــاوز عــى أراضيــه".
االردن
قــال امللــك االردين عبداللــه الثــاين انه ســعيد
لوجــوده للمــرة الثانيــة يف بغــداد يف غضــون
اقــل مــن شــهرين ،مؤكــدا ان "اجتامعنــا
اليــوم دليــل عــى دور العــراق املركــزي يف
بنــاء الجســور والتقــارب".
واذ اشــار اىل ان "دعــم الع ـراق اولويــة لنــا
جميعــا" ،قــال امللــك االردين ان العــراق
يعمــل بجــد مــن أجــل ترســيخ دولــة
الدســتور والقانــون منــذ أعــوام.

تركيا
جــاء وزيــر الخارجيــة الــريك مولــود
جــاوش أوغلــو ،ممثــا تركيــا عوضــا
عــن الرئيــس رجــب طيــب اردوغــان.
لكــن الرســائل التــي حملهــا كانــت ذات
دالالت كبــرة.
وقــال الوزيــر الــريك "نحــن مســتعدون
للمســاهمة يف إنشــاء طريــق رسيــع
ّ
وســكة حديــد مــن فيــش خابــور إىل
بغــداد ،وإعــادة تأهيــل الطــرق الرسيعــة
والســكك الحديديــة بــن بغــداد
والبــرة ،وإنشــاء منطقــة صناعيــة يف
املوصــل ،وتطويــر مينــاء الفــاو وتطويــر
ـري وإدارة امليــاه".
املشــاريع يف مجــال الـ ّ
وبعدمــا اشــار اىل أنــه "ال ميكــن أن
يكــون هنــاك تنميــة اقتصاديــة بــدون
أمــن" ،قــال الوزيــر الــريك أنــه "ال
مــكان لإلرهــاب يف مســتقبل املنطقــة
والع ـراق" ،وانــه "بصفتنــا دولــة تحــارب
يف نفــس الوقــت منظــات إرهابيــة مثــل
داعــش ويب يك يك ويــو يب جــي وغولــن،
فإننــا نــدرك جيــداً الوجــه املظلــم
لإلرهــاب".
واذ حــذر مــن ان هــذه التنظيــات
"تهــدد األمــن اإلقليمــي أيضــاً"ن قــال
جــاوش اوغلــو "أننــا لــن نقبــل أبــداً
وجــود تنظيــم يب يك يك يف العــراق،
ونتوقــع مــن جميــع الــدول الصديقــة
واملجــاورة دعــم حربنــا ضــد هــذه
املنظمــة اإلرهابيــة".
ويف تناغــم مــع رســالة القمــة االساســية
التــي يريدهــا العــراق ،قــال جــاوش
اوغلــو "حــان الوقــت لتنحيــة خالفاتنــا
جانبــاً والرتكيــز عــى نقاطنــا املشــركة،
بصفتنــا شــعوب هــذه املنطقــة ،فإننــا
نعــرف مشــاكلنا بشــكل أفضــل ونحلهــا
بأنفســنا" ،مشــراً إىل أن "التدخــات
الخارجيــة لــن تجلــب الحــل للمشــاكل
اإلقليميــة" .واعــرب عــن امــل تركيــا يف
ان يبعــث مؤمتــر بغــداد حيــاة جديــدة
يف الحــوار اإلقليمــي.

االمارات
أضفــى رئيــس الــوزراء اإلمــارايت (حاكــم
إمــارة ديب) الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ملســته الخاصــة عــى وجــوده
يف العــراق ومشــاركته يف القمــة ،وهــو
تغمــى بالع ـراق مبجــرد وصولــه اذ قــال
عــر حســابه عــى "تويــر"" ،وصلنــا
بحمداللــه بغــداد عاصمــة الرشــيد
واملأمــون وعاصمــة العــامل ،دار الســام،
بيــت حكمــة البــر ،بغــداد الشــعراء
واألدبــاء والعلــاء ،بغــداد دجلــة
والفــرات".
وقــال محمــد بــن راشــد "رغــم جراحهــا
(بغــداد) متفائلــون بعودتهــا ونهضتهــا
ومجدهــا بــإذن اللــه ،حفــظ اللــه بغــداد،
حفــظ اللــه شــعب الع ـراق العظيــم".
واىل جانــب ذلــك ،التقــى محمــد بــن
راشــد بالوزيــر اإلي ـراين الجديــد وبأمــر
قطــر ،مــا يخــدم ايضــا تطلعــات القمــة
بكــر الجليــد بــن املتخاصمــن ويــرد
امللفــات املتوتــرة يف املنطقــة.
وباملجمــل يشــر انعقــاد املؤمتــر اىل ان
الع ـراق املســتعيد لثقتــه بنفســه ودوره
االقليمــي تدريجيــا ،صــار قــادرا عــى
املبــادرة اىل مل الشــمل يف كل االتجاهــات.
ليــس خــرا عاديــا ان يتحــرك العــراق
لجمــع شــمل فرقــاء اقليميــن ودوليــن،
مــن اي ـران والســعودية وتركيــا ،اىل قطــر
واالمــارات ،فيــا يشــكل فعليــا "قمــة
دوليــة مصغــرة".
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كورديــــــات

ماذا وراء
زيارة
بارزاني الى ايران؟
الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس إقليــم كردســتان نيجيرفــان بارزانــي الــى ايــران
يــوم الخميــس ( 5آب )2021 كانــت تمــر بهــدوء وسالســة ودون ضجيــج إعالمــي
كبيــر أو إثــارة حفيظــة الدبلوماســية العراقيــة وبعــض األحــزاب المتنفــذة ،لــوال
ان حولتهــا ايــران الــى زيــارة مثيــرة للجــدل تتصــدر األحــداث واألخبــار الســاخنة
وتفضــي الــى ازمــة مصطنعــة،
محمد واني
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الرجــل تلقــى دعــوة رســمية عاديــة
لحضــور مراســم تنصيــب رئيــس جديــد
اليــران «إبراهيــم رئيــي» اىل جانــب 73
زعيــا ورئيســا مــن مختلــف ارجــاء الدنيــا،
ولبــى الدعــوة بعفويــة وعــن طيــب خاطــر
ولكــن عنــد وصولــه مطــار طهــران وجــد
علــم كردســتان منتصبــا أمامــه بجانــب
العلــم اإلي ـراين دون العلــم العراقــي! وجــد
األمــر عاديــا فهــو ضيــف ميثــل اإلقليــم وال
ميثــل العــراق!
مل يعــر لــه أهميــة كبــرة .وتابــع مهمــة
إمتــام بروتوكــول الزيــارة واجــرى لقــاءات
متتابعــة مــع رئيــس الحكومــة الجديــدة
ورئيــس الربملــان و..مــن ثم..عــاد اىل ارض
الوطــن!

ولكــن القضيــة مل تنتــه بعــد ،فقــد اثــار
عــدم رفــع العلــم العراقــي عنــد اســتقبال
رئيــس اإلقليــم لغطــا كثــرا يف األوســاط
العراقيــة شــمل بعــض النــواب واعضــاء
األحــزاب املواليــة إليــران وطالبــوا طهــران
بتوضيــح موقفهــا الــذي يتناقــض مــع
األعــراف الدبلوماســية ويــيء اىل ســيادة
العــراق! وفــق مــا رصح بــه النائــب عــن
تحالــف الفتــح حامــد عبــاس املوســوي.
وأضــاف املوســوي إن“رفــع علــم االقليــم
بهــذه الطريقــة فيــه اســاءة بالغــة لســيادة
العــراق».
وأمــام ســيل االنتقــادات العراقيــة لتــرف
إي ـران  ،ســارعت وزارة خارجيتهــا اىل تربيــر
موقفهــا مــن االمر بانهــا «خطــأ بروتوكويل!»

ويبــدو ان هــذا التفســر مل يلــق ترحيبــا
لــدى مراقبــن ومحللــن سياســيني عراقيــن،
فقــد عده»احســان الشــمري «رئيــس مركــز
التفكــر الســيايس ترصفــا مقصــودا ف«إيران
لديهــا دولــة ومؤسســات ومــن املســتبعد أن
تكــون وقعــت يف خطــأ بروتوكــويل ،أظــن أن
تغاضيهــا عــن رفــع العلــمالعراقــي خــال
اســتقبال رئيــس إقليــم كردســتان كان
مقصــوداً ،وتقــف خلفــه أهــداف محــددة!»
وهــذا صحيــح ،فــا ميكــن ان يخطــيء
دهاقنــة السياســة اإليرانيــة يف امــر يتعلــق
أساســا باألمــن القومــي اإليــراين وال يقبــل
ســهوا أو إهــاال ،كل يشء مــدروس
ومخطــط ســلفا ..ولكــن ملــاذا اقدمــت
عــى هــذا الفعــل وهــي تعــرف مســبقا
انــه يثــر زوبعــة سياســية وهــي يف غنــى
عنهــا او رمبــا يؤثــر ســلبا عــى عالقاتهــا
مــع حلفائهــا العراقيــن ،رمبــا أرادت فعــا
ان ترســل إشــارة تنبيــه وتحذيــر اىل بعــض
فصائلها»الوالئية»بــرورة االلتــزام بأوامــر
طهــران حرفيــا دون قيــد او رشط واال
فالبديل»الكردي»موجــود! ورمبــا ارادت ان
تفتــح صفحــة جديــدة مــع إقليــم كردســتان
ومــع حــزب الدميقراطــي الكردســتاين
الــذي يهيمــن عــى الســلطة عــى األقــل يف
املرحلــة الحاليــة وقبيــل انســحاب القــوات
األمريكيــة مــن قواعدهــا يف اإلقليــم( اظهــار
حســن نيــة!)  ،ورمبــا تريــد إيــران مــن
وراء وضــع العلــم الكــردي لــدى اســتقبال
نيجريفــان بــارزاين ان يؤثــر يف املوقــف
الكــردي املؤيــد لبقــاء القــوات االمريكيــة يف
العـراق ..واخــرا قــد يكــون املوقــف اإليراين
شــخيص بحــت اكرامــا لرئيــس اإلقليــم الــذي
يتمتــع باحــرام خــاص لــدى اإليرانيــن،
فاالســتقبال الكبــر الــذي حظــي بــه يــدل
عــى مكانتــه الرفيعــة لــدى اإليرانيــن
وتقديرهــم لــه كزعيــم ســيايس محنــك ارىس
عالقــات متوازنــة وممتــازة معهــم طــوال
ســنوات ترؤســه لحكومــة اإلقليــم..
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التعافي من االبادة في العراق..

هل من حق أمريكا
أن تفتخر؟

اعــادت مجلــة «ناشــيونال انترســت» االمريكيــة التذكيــر بمذبحــة كوجــو
فــي ســنجار بعــد مــرور ســبعة أعــوام علــى وقوعهــا ،مركــزة علــى مــا
فعلتــه الواليــات المتحــدة مــن أجــل مــا أســمته «تصحيــح األمــور».
فيلي
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آخر معاقل داعش
وأشــارت املجلــة يف تقريــر لهــا ترجمتــه
مجلــة «فيــي»؛ اىل مــرور فصــول صيــف
ثــم وبــاء لكــن مــن املهــم «أال ننــى
االبــادة الجامعيــة التــي ارتكبهــا داعــش»
وال مــا فعلتــه واشــنطن.
وبعــد اشــارتها اىل انــه يف الجانــب اآلخــر من
عــامل يتغــر بســبب جائحــة كورونــا ،تبــدو
الحــرب عــى داعــش مبثابــة كابــوس بعيــد،
إال أنهــا ذكــرت أنــه قبــل عامــن ونصــف
فقــط ،وتحديــدا يف آذار /مــارس ،2019
ســقط اخــر معقــل لداعــش بأيــدي الواليات
املتحــدة وحلفائهــا يف منطقــة الباغــوز يف
ســوريا ،مضيفــة انــه انتصــار تطلــب خمســة
أعــوام مــن الحــرب واملذابــح يف جميــع
أنحــاء العــامل مــن دمشــق اىل بغــداد ومــن
باريــس اىل ســان برناردينــو.
وتابعــت أنه يف الشــهر نفســه الذي ســقطت
فيــه الباغــوز ،بــدأ اســتخراج الجثــث عــى
بعــد نحــو  100ميــل ،يف واحــدة مــن أســوا
الفظائــع التــي ارتكبهــا داعــش ،وذلــك مــن
املقــرة الجامعيــة يف كوجــو ،بالقــرب مــن
ســنجار يف الع ـراق.
محنة االيزيديني
وأوضحــت ان داعــش أطلــق يف كوجــو يف
 3أغســطس/آب العــام  ، 2014حملتــه
لالبــادة الجامعيــة حيــث قــام باعــدام
مئــات االيزيديــن فقــط بســبب دينهــم،
وفــرض العبوديــة عــى مئــات النســاء
واألطفــال اآلخريــن.
واعتــرت املجلــة أن «محنــة االيزيديــن
هــي التــي أدخلــت أمريــكا يف الحــرب
ألول مــرة» ،مشــرة اىل أن الغــارات الجويــة
االمريكيــة االوىل شــنت بعــد أربعــة أيــام
مــن مذبحــة كوجــو» ،لكــن األوان كان
قــد فــات بالنســبة لكثرييــن مــن كانــوا يف
طريــق داعــش.
وتابعــت؛ أنــه بحلــول نهايــة ذلك العــام كان
قــد اكتمــل «تطهــر» املجتمعــات الدينيــة
القدميــة واملتنوعــة يف شــال الع ـراق ،مــا
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ادى اىل تدمــر ليــس فقــط االيزيديــن ولكن
ايضــا الشــبك والكاكائيــن ،وبعــض أقــدم
املجتمعــات املســيحية يف العــامل» ،يف حــن
الذ مئــات اآلالف مــن الناجــن واملصابــن
بصدمــات نفســية يف مخيــات مؤقتــة او
مبــان وراء خطــة املواجهــة الكورديــة.
وبعــد مــرور كل هــذا الوقــت ،دعــت املجلة
اىل عــدم نســيان االبــادة الجامعيــة التــي
جــرت ،ومــا قامــت بــه الواليــات املتحــدة
مــن أجــل تصحيــح األمــور ،مشــرة إىل أن ما
جــرى ليــس مجــرد انتصــار بالســاح ،ولكنــه
أيضــا انتصــار إلعــادة اإلعــار والتجديــد،
وهــي مســألة غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا حتــى
يف أكــر الحــروب عدالــة.
بناء األرواح
وذكــرت املجلــة أنــه فيــا بعــد انجــاز
الجيــوش مهــات التحريــر ،تكــون هنــاك
مجتمعــات محطمــة وناجــون مصابــون
بالرعــب ،وجــران ال ثقــة بهــم ،وان
اعــادة بنــاء تلــك األرواح تســتلزم مــوارد
والتزامــات والصــر مــا ال يتحقــق عــادة
بالنســبة للواليــات املتحــدة ،لكنهــا يف
العــراق ،أدركــت واشــنطن االمــر بشــكل
صحيــح ولــو لبعــض الوقــت.
وكتبــت املجلــة أن «جهــود إعــادة تأهيــل
املجتمعــات املمزقــة يف شــال العـراق تقــع
مســؤوليتها اىل حــد كبــر عــى عاتــق الوكالة
االمريكيــة للتنميــة الدوليــة (يــو اي ايــد)»،
مشــرة إىل أنــه يف البدايــة مل تتــم األمــور
عــى أفضــل وجــه ،حيــث اختلــط ســوء
فهــم املشــكلة ،والخــاف حــول األولويــات،
والتحديــات البريوقراطيــة ،والتشــويش
القانــوين ،وهــو مــا جعــل الجهــود املبكــرة
غــر فعالــة.
لكــن الحقــا ،لفتــت املجلــة إىل أن تســارع
محــرك املســاعدات الخارجيــة للواليــات
املتحــدة مــن خــال االلتــزام والحجــم
واإلبــداع ،مضيفــة أن الــدروس التــي ميكــن
تعلمهــا مــن خــال جهــود التعــايف مــن
االبــادة الجامعيــة ،مهمــة ليــس فقــط ملــا

ميكنهــم تعليمــه ألمريــكا حــول هــذا الجهــد
املحــدد ولكــن أيضــا ملــا يتعلــق باالســتجابة
املســتقبلية يف جميــع انحــاء العــامل ،مشــرة
إىل أمثلــة الماكــن محتملــة تحتــاج إىل
جهــود مشــابهة يف نيجرييــا وبورمــا والصــن
حيــث «تســتمر ويــات االضطهــاد الديني».
ورأت أن أهــم عوامــل املعالجــة تكمن يف أن
يكــون الناجــون أنفســهم جــزءا أساســيا مــن
التخطيــط وتطبيــق خطــة التعــايف ،مشــرة
إىل أن الــوكاالت املانحــة التابعــة للحكومــة
االمريكيــة تفضــل العمــل مــن خــال
منظــات األمــم املتحــدة ،والجمعيــات غــر
الربحيــة واملتعاقديــن الذيــن يتحدثــون
االنجليزيــة ،وبرغــم ان هــذه املجموعــات
تقــوم عمومــا بعمــل جيــد ،إال أنهــا ال
تخلــو مــن العيــوب ،وان اكربهــا ان الســكان
املحليــن ينظــرون اليهــا عــى أنهــا منظــات
أجنبيــة غــر مهتمــة وغــر مرتبطــة بشــكل
جيــد باملجتمعــات التــي يعملــون فيهــا،
موضحــة أن هــذه الجمعيــات وإن ضمــت
بعــض العراقيــن ،اال ان املشــاريع التــي
يصممونهــا تتــم املوافقــة عليهــا عــى بعــد
آالف األميــال يف بروكســل أو واشــنطن.
أيام التعايف
واشــارت املجلــة اىل انــه يف االيــام االوىل
للتعــايف يف العــراق ،يف عــام  2017واوائــل
 ،2018اعتمــدت الوكالــة االمريكيــة للتنمية
الدوليــة بشــكل كبــر عــى برنامــج االمــم
املتحــدة االمنــايئ إلعــادة تأهيــل محطــات
الطاقــة واملــدارس والعيــادات الصحيــة،
وقــد قــام الربنامــج بعمــل مقبــول بشــكل
عــام ،ولكــن العراقيــن نظــروا اليــه عــى
انــه يتجاهــل االصــوات املحليــة ،كــا أن
الهيــاكل الحكوميــة مل تعمــل بشــكل فعــال
يف معالجــة املشــكالت املحليــة يف املناطــق.
ولفتــت اىل انــه عندمــا بــدأت الوكالــة
االمريكيــة للتنميــة الدوليــة يف تنويــع
رشكائهــا لتشــمل مجموعــات عراقيــة أصغــر
مــن داخــل املجتمعــات نفســها ،مثــل
الجمعيــة االشــورية للمســاعدة يف العــراق

اعتبرت المجلة أن «محنة االيزيديين هي التي
أدخلت أمريكا في الحرب ألول مرة» ،مشيرة
الى أن الغارات الجوية االمريكية االولى شنت
بعد أربعة أيام من مذبحة كوجو» ،لكن األوان
كان قد فات بالنسبة لكثيرين من كانوا في
طريق داعش.

و»مبــادرة ناديــا» ،بــدأت االراء املحليــة
لجهــود االنعــاش تتغــر.
كــا اشــارت اىل انــه حتــى صيــف ،2018
تنازلــت الوكالــة االمريكيــة للتنميــة عــن
وضــع شــعار الوكالــة عــى أنشــطتها ،وأنــه
نتيجــة لذلــك مل يكــن هنــاك دليــل واضــح
عــى أن الواليــات املتحــدة كانــت تفعــل
أي يشء عــى اإلطــاق .كــا ان التهديــدات
االمنيــة اجــرت الدبلوماســيني األمريكيــن
عــى البقــاء محصوريــن اىل حــد كبــر يف
مجمعــات ســكنية يف بغــداد او اربيــل ،ومل
يكــن بإمكانهــم زيــارة املجتمعــات املحليــة.
وتابعــت أن هــذا الوضــع كان متناقضــا
بشــكل كاريث مــع انتشــار ملصقــات اي ـران
آليــة اللــه الخمينــي يف كل مــكان ،كدليــل
عــى نفــوذ للميليشــيات الشــيعية التــي
ســاعدت يف هزميــة داعــش وتســيطر
اآلن عــى أجــزاء مــن شــال العــراق تــم
تطهريهــا عرقيــا ،كاقطاعيــات شــخصية.
الشعور باألمان
وأشــارت املجلــة يف تقريرهــا اىل «درس آخر»

مــن تجربــة التعــايف مــن االبــادة الجامعيــة
يف شــال الع ـراق ،وهــو ان االمــن يتفــوق
عــى كل يشء ،موضحــة أنــه «إذا مل يشــعر
النــاس باألمــان يف العــودة اىل منازلهــم ،فــا
يعــود مهــا مــاذا كانــت الطرقــات قــد تــم
تنظيفهــا مــن األنقــاض ،وعــادت الكهربــاء،
وأصبحــت الخدمــات الصحيــة والتعليميــة
متاحــة».
واعربــت عــن اســفها الن امــركا ورشيكتهــا
الحكومــة العراقيــة مل تكتشــف حتــى اآلن،
كيفيــة دحــر املجموعــة املتنوعــة مــن
العصابــات واإلرهابيــن وامليليشــيات التــي
ال تــزال تعصــف باملواطنــن يف ســنجار
والعديــد مــن املــدن والقــرى االخــرى عــر
أرايض داعــش ســابقا .واشــارت ايضــا اىل ان
الــراع املحــدود يف حدتــه بــن الواليــات
املتحــدة وامليليشــيات املدعومــة مــن
إيــران ،واالتفاقــات الهشــة مــع بغــداد،
مل تغــر الحســابات التــي يتعــن عــى
العائــات العراقيــة القيــام بهــا حــول مــا
إذا كان االمــان ســتوفر لهــم اذا عــادوا اىل

ديارهــم.
وختمــت بالقــول انــه بغــض النظــر عــن
املخــاوف االمنيــة املســتمرة  ،فــان امــركا
حققــت بشــكل صحيــح جــزءا مــن اعــادة
التعــايف العــراق بعــد االبــادة الجامعيــة.
واشــارت اىل ان واشــنطن انتقلــت مــن
العمــل مــع مجموعــة صغــرة مــن املنفذين
الدوليــن الكبــار يف العــام  ،2017اىل العمــل
اليــوم مــع أكــر مــن مئــة رشيــك ،العديــد
منهــم مجموعــات عراقيــة محليــة ،تقــوم
بالعديــد مــن األعــال املتعلقــة مــن
البنيــة التحتيــة وصــوال اىل الدعــم النفــي
واالجتامعــي الــذي تشــتد الحاجــة اليــه،
باالضافــة اىل خلــق فــرص العمــل.
وتابعــت أنــه يف حــن انــه مل يكــن هنــاك
أي وجــود للوكالــة االمريكيــة للتنميــة
الدوليــة يف شــال الع ـراق يف العــام ،2018
إال أنــه حاليــا اينــا توجهــت بــن املوصــل
واربيــل ،ســرى األيــدي املتصافحــة (شــعار
الوكالــة االمريكيــة) وعبــارة «مــن الشــعب
األمريــي» ،مشــرة إىل انــه نتيجــة لهــذه
الجهــود ،وفقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة،
فقــد عــاد مئــات االالف مــن االيزيديــن
واملســيحيني واالقليــات االخــرى اىل
مناطقهــم ،وعــادت الحيويــة اىل األماكــن
املهجــورة مثــل ســنجار.
فخر أمرييك
واعتــرت أنــه يجــب عــى الواليــات املتحدة
وحلفاؤهــا أن يفخــروا بانتصارهــم عــى
العــدو داعــش ،وأن يفخــروا بجهودهــم
باســتعادة ضحايــا داعــش مــن عــى حافــة
الهاويــة.
واضافــت انــه «كــا هــو الحــال مــع
املعركــة األكــر ضــد داعــش ،فــإن االنتعــاش
يف التعــايف مــن اإلبــادة الجامعيــة ،مــا
زال هشــا وغــر مكتمــل ،وانــه مــن دون
االســتثامر املتواصــل وااللت ـزام مــن جانــب
الواليــات املتحــدة يف مجــايل التنميــة
واألمــن ،قــد نشــهد الشــفق األخــر لبعــض
أقــدم املجتمعــات الدينيــة يف املنطقــة».
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الدراســات التاریخیــة الكوردیــة المعاصــرة لقلــة الوثائــق أو لصعوبــة الوصــول
إليهــا تواجــه عمليــة البحــث فيهــا مشــقة كبيــرة ،وهــذه المذكــرات تحتــوي على
معلومــات جمــة ولكنهــا ال تخلــو مــن حــب الــذات ،والبغــض والغلــو بالحقائــق.
السیاســیون الشــرق األوســطيون یكتبــون كأنهــم مالئكــة وغيرهــم شــياطين،
ّ
وهــم أذكيــاء وغيرهــم ُســذج ال یفقهــون.

لماذا ُأنتخب

حبیب محمد كریم

					

سكرتیرا؟

أبو زاگروس
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العدد 212
الســنة السابعـة عشر

مــن املصــادر الوحیــدة التــي تعكــزت عــى
الوثائــق واملســتندات الرســمیة ،وتتصــف
باالنصــاف كتــاب «بــارزاين والحركــة
التحرریــة الكوردیــة» بقلــم الرئیــس
مســعود البــارزاين و»تاریــخ الحــزب
الدیمقراطــي الكوردســتاين محطــات
تاریخیــة  1946ـ  »1993بقلــم املحامــي
حبیــب محمــد كریــم.
انشــقاق العــام  1964لیــس هــو أول
نكســة بــل تُعــد األكــر للحركــة الكوردیــة
املعــارصة والكتابــة حــول مالبســاتها صعــب
وشــائك .ال لقلــة املعلومــات بــل لكرثتهــا
وقلــه مصداقيتهــا ألســباب سیاســیة.
الكتــاب یحاولــون تصغیــر حجــم الخســارة
والتملــص مــن املســؤولية أو جعل أنفســهم
فارســناً مغواريــن ومدبريــن اذكيــا .ســوف
اكتــب عــن هــذه الفــرة الحساســة ألســباب
تاریخیــة بحتــة.
یتصــور الكثــرون بــأن خــروج املحامــي
إبراهیــم احمــد مــن ســاحة النضــال
وااللتجــاء الــی اململكــة اإلیرانیــة آنــذاك
أضعــف الپــاريت وافرغــه مــن كــوادره
املتمرســة ،ودفــع بالحــزب إىل قبــول

عنــارص هزیلــة يف القیــادة .هــذا الــرأي
مــن جهــة كتلــة املكتــب الســیايس طبــل
لــه الصغیــر والكبــر يف مســؤولیتهم ببــدء
القتــال الداخــي واللجــوء إىل شــاه ایــران.
مــا یصعــب األمــر مــن هــم املحســوبون
عــى كتلــة الرئیــس أي الرئیــس مصطفــی
البــارزاين الذیــن بســذاجتهم الجبلیــة
یتصــورون واقعــا مل یقــع وینســبون
بطــوالت مل یقومــوا بهــا ،بالنهایــة هــم
یحرفــون التاریــخ ویســیؤون الــی حكمــة
الرئیــس والواقــع معــا .یســتهزؤون بــدور
الفیلییــن بســتینیات القــرن املنــرم
ويقصونهــم بيومنــا هــذا وأصبحــوا الیــوم
ایتــام الكــورد املنســیني بتفــي املناطقیــة
واللهجویــة والطائفيــة األمــر الــذي زاد مــن
الطیــن بلــه.
أذ كیــف اصبــح بیــن لیلــة وضحاهــا حبیــب
محمــد كریــم املحامــي البغــدادي ذو 33
ســنة ســكرتیرا للپــاريت العریــق بنضالــه
وكــوادره املتمرســة ،وبنضالــه الــري
والعلنــي بالعهدیــن امللــي والجمهــوري.
وتحــت نصائــح الخیرییــن للرئیــس بــأن
یكــون الســكرتیر فیلیــا لإلبتعــاد عــن

معركــه عارمــة بیــن الســورانیین بقیــادة
ابراهیــم احمــد ،ومصطفــی البــارزاين
بقیــادة البهدینانییــن .لخســارة األول
ســكرتاریة الحــزب .وكــم نصائحــم كانــت
مجدیــة عنــد الرئیــس .نســوا بــان الپــاريت
ومنــذ تأسیســه مل یكــن فیــه الكوتــا
والتوزیــع املناطقــي .وأول رئیــس وأول
ســكرتیر لــه كان مــن املتكلمیــن باللهجــة
البهدینانیــة .ومــن مثــة أكــر أنصــار الرئيــس
كان مــن لــواء الســلیامنیة معقــل الســكرتیر
الســوراين كــا یقــال .وهــم ال یعلمــون بــأن
الســلیامنیة منــذ  1946ـ  1958مل تكــن
معقــل ابراهیــم احمــد بــل كان یتحكــم بهــا
املحامــي حمــزة عبدالل ـه وهــو البهدینــاين
املعــروف.
وأن النزعــة اللهجویــة ولیــدة الحــرب
الداخلیــة الثالثــة مــا بیــن أعــوام 1994
ـ  1996عندمــا تقبــل االتحــاد الوطنــي
الكوردســتاين هــذا املنهــج وطبــل وزمــر لــه
مثقفــون ینتمــون لــه وكذلــك انصارهــم،
واســتند الــی الـراع القادري ـ النقشــبندي،
الــذي وقــع يف مدینــه الســلیامنیة بیــن
موالنــا خالــد النقشــبندي والشــیخ الجلیــل
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معــروف النودهــي .وهــم الیعرفــون
باملســتور ،وأن مصطفــی البــارزاين مل تكــن
لــه ناقــة أو جمــل فیهــا ال مــن بعیــد أو
قریــب .ونســوا جــذور أصــل املرحــوم
جــال الطالبــاين الفیلیــة وهــو مــن عشــیرة
الزنگنــه املنحــدرة مــن رشق كوردســتان
واملرحــوم ابراهیــم احمــد مــن عشــیرة
الهمونــد الفیلیــة املنحــدرة مــن رشق
كوردســتان وهــم لیــس ســوران باملعنــی
العشــائري .ال دفاعــا عــن الحقوقــي حبیــب
محمــد كریــم أو الرئیــس الراحــل مصطفــی
البــارزاين بــل لكتابــة التاریــخ كــا كانــت
الواقعــة .ســوف أرسد الوقائــع التــي مــرت
عــى الحركــه الكوردیــة املعــارصة.
ســنة  1920الــف محمــد باشــقة وتوفیــق
وهبــي كتابــا باللغــه الكوردیــة لتدریــب
املعلمیــن للدراســات الكوردیــة ،أجــاز
محمــد باشــقة املوظــف الكبیــر بــوزارة
الداخلیــة للمملكــة العراقیــة مجلــه
(گهالوێــژ) باللغــه الكوردیــة لصاحبــه
املحامــي ابراهیــم احمــد رغــم مخالفــة
متــرف الســلیامنیة .وأرســل ابنتـه بأوائــل
الخمســینیات للدراســة بكلیــة الحقــوق
مبدینــة بغــداد .یظهــر بانـه كــوردي وطنــي
ومثقــف .مبــا أن محمــد باشــقة هــو خــال
لحبیــب محمــد كریــم ،والطبیــب جعفــر
محمــد كریــم ،و عزیــز الحــاج ســكرتیر
الحــزب الشــیوعي العراقــي ،یســبب لنــا
الحــرج علــی عــدم معرفتــه هــو خــال
ثالثــة شــخصیات أدت دورا هامــا بالســاحة
السیاســیة الكوردســتانیة والعراقیــة .أمــا
اخــت محمــد باشــقة أم حبیــب لهــا  27من
البنیــن و البنــات و كلهــم مــن املتعلمیــن.
والــد حبیــب مــن التجــار الفیلییــن
الخیرییــن ،هــذه القــوه البرشیــة كانــت
يف اوائــل القــرن املنــرم محــل تقدیــر.
إن القاضیــة زكیــة اســاعیل حقــي بنــت
املحامــي اســاعیل حقــي میــرزا املشــرك
بثــورة الشــیخ محمــود الحفیــد ومؤسســة
أتحــاد نســاء كوردســتان ســنة  1952هــی

26

العدد 212
الســنة السابعـة عشر

زوجــة الكیمیــاوي یاســین محمــد كریــم
شــقيق حبیــب محمــد كریــم.
مل یكــن حبیــب بعیــدا عــن معــرك
الكوردایتــي .وأول مــن بــارش بالكوردایتــي
بالعائلــة هــو الطبیــب النقیــب جعفــر
محمــد كریــم مــن مؤسســی حــزب رزگاري
كــورد ســنة  1945والحــزب الدیمقراطــي
الكــوردي ســنة  .1946صاحــب املقالــة
الجريئــة ســنة  1947بجریــدة صــوت
األهــايل الــذي وصــف أعــوام  1943ـ 1945
بثــورة بــارزان الثانیــة والثالثــة وطالــب
الحكومــة باإلفــراج عــن الزعیــم الشــیخ
احمــد البــارزاين واعوانــه املســجونین

والعفــو عــن الرئیــس مصطفــی البــارزاين
ومنارصیــه ،كــم مــن جــرأة كان یمتلــك
هــذا الرجــل؟
قبــل كل يشء ترعــرع حبیــب محمــد
كریــم و هــو یختــزن ذاكرتــه ملساعـــداة
عشــیرته امللكشــاهیة الواقعــة بجنــوب
ورشق كوردســتان حركــة آخــر امیــر كــوردي
ألمــارة (پشــتكوه الفیلیــة) مقابــل جیــش
رضــا شــاه البهلــوي ســنة  .1929اشــرك
أقربــاؤه بالثــورة ُ
وأصيبــوا بخســائر فادحـة.
بعــد اختفــاء شــقيقه األكــر الطبیــب جعفر
محمــد كریــم مــن الســاحه السیاســیة
العراقیــة والكوردیــة ولجوئــه إىل اململكــة

االیرانیــة مرغــا ومكرهــا ،مل یتوقــف
النضــال عنــد حبیــب وكان منســق الپــاريت
مــع األحـزاب العراقیــة ا ُألخــری لإلرضابــات
الطالبیــة مبدینــة بغــداد ضــد ســلطة ملــك
الع ـراق املدعــوم مــن قبــل ملــك بریطانیــا
وحلفائــه ،طــرد مــن الدراســة الجامعیــة
ألشــتباكه مــع الرشطــة امللكیــة ،اشــرك بكل
الفعاليــات القومیــة التــي كانــت يــرف
علیهــا الپــاريت ومنهــا احتفــال عیــد نــوروز
مبدینــة أربیــل .خــرج مــن بغــداد متوجهــا
الــی مدینــة دمشــق كمناضــل ثــوري .ويف
ســنة  1956عنــد انعقــاد اإلتحــاد الثــاين
للپــاريت انتخــب كعضــو اللجنــ هاملركزیــة

للحــزب الدميقراطــي املوحــد الكوردســتاين
وهــو يف ســن الخمســة والعرشيــن عامــا.
مــا الیعرفــه الكثــرون عــن مالبســات
املؤمتــر الخامــس للحــزب الدميقراطــي
الكوردســتاين املنعقــد ببغــداد ،أن الرئيــس
البــارزاين مل يشــرك يف املؤمتــر ومل یكــن
یؤیــد الیمیــن الرافــع لشــعارات الیســار،
وأصبحــت الصحــف العراقیــة تتكلــم عــن
هــذا املوضــوع .بعــد ترجــي الكثیریــن
اشــرك الرئیــس مصطفــی البــارزاين
باملؤمتــر .كان یعــرف بــأن الحركــة الیمینیــة
داخــل الپــاريت بعــد أن تخلصــت مــن
الحرك ـه الیســاریة كانــت تنــوي االســتحواذ

''

علــی الحــزب .إذ ننظــر للمنهــاج الداخــي
للمؤمتــر الخامــس نــری معــامل الحــذر
والحكمــة عنــد الرئیــس عندمــا وضــع
املحامــي حبیــب محمــد كریــم مبوقــع مل
یحســده أحــد عليــه حینــذاك وأنتخــب مــن
قبــل منــدويب املؤمتــر واصبــح رئیــس هیئــة
املراقبــة والتفتیــش العلیــا .عنــد انعقــاد
االجتــاع املوســع ســنة  1964بقریــة
مــاوت الواقع ـه بحــدود لــواء الســلیامنیة،
مــن قبــل ابراهیــم احمــد وكتلــة املكتــب
الســیايس ،وســموه كونفرانــس وانهــم
نســوا مــا جــاء بالنظــام الداخــي مــن
مــواد ،ليصبحــوا مبواجهــة مــأزق منهجــي.

لم یتوقف النضال عند حبیب وكان منسق
الپارتي مع األحزاب العراقیة األخری
لإلضرابات الطالبیة بمدینة بغداد ضد
سلطة ملك العراق المدعوم من قبل
ملك بریطانیا وحلفائه ،طرد من الدراسة
ه مع الشرطة الملكیة...،
الجامعیة ألشتباك 
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ولكــن كان یتصــور أحمــد بــان حبیــب
محمــد كریــم ســوف ینجــرف الــی جانبهــم
بكونــه مــن أصدقائــه القدمــاء وهــو
خفیــف الــدم ،كــا كان یتصــور بــأن قــوات
الپیشــمهرگه كانــت لجانبــه وعنــد بــدأت
ســاعه الصفــر لالنقــاب كانــت حســاباته
بغیــر موقعهــا .حبیــب محمــد كریــم الــذي
كان كادر وپیشــمهرگه ومبوقــع مســؤولیت ه
التاریخیــة ،كان یفــاوض الطرفییــن بالحــزب
وكان اقرتاحــه تشــكیل املؤمتــر إلنهــاء
الخالفــات واصطــدم بالــرد مــن قبــل كتلــة
املكتــب الســیايس وبحركاتهــم البهلوانیــة
أن مل أقــل دون كیشــوتیة وقبــول الرئیــس
باألمــر وتشــكیل املؤمتــر لحــل كل املشــاكل،
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كحــل كفلــه املنهــاج الداخــي للحــزب .وهــا
هنــا اصطدمــت كتلــة ابراهیــم احمــد مــع
النظــام الداخــي ،كان الرئیــس ذي خــره
عالیــة لیــس باملنــاورة فقــط بــل كان یعرف
مــا یــدور بتنظیــات الحــزب .ویعــرف
خلقیــات حبیــب محمــد كریــم بأنــه حاكــم
ولیــس محكومــا علیــه .مل یشــرك حبیــب
محمــد كریــم باالجتــاع املوســع يف قریــة
مــاوت املوســوم ســهوا وخطــأ بكونفرانــس
مــاوت ،وارســل یداللـه الفیــي مندوبــا عنــه
وأوضــح االخیــر للحارضیــن عــدم قبــول مــا
یقــال عــن الرئیــس ،وأن مصالــح الحــزب
فــوق الجمیــع ومل یعطهــم الرشعیــة.
ســنة  1964قبــل االقتتــال الداخــي ســافر

حبیــب محمــد كریــم الــی مدینــة بغــداد
للعــاج ومل یشــرك بانعقــاد املؤمتــر
الســادس ،موقفـه النبیــل وســابقته الثوریــة
وخدمتـه بصفــوف الحــزب والثــورة مل تكــن
ولیــدة ســاعة ،لیعرفــه اآلخــرون للقائــد.
بــل كان یعرفــه عــن قریــب و يعمــل
مبســاعدات أخی ـه الطبیــب النقیــب جعفــر
محمــد كریــم لثــورة بــارزان الثالثــة ســنة
 1945وجمهوریــة كوردســتان الدیمقراطیة.
لهــذا رشــحه البــارزاين الخالــد ملنصــب
عضویــة اللجنــة املركزیــة رغــم غیاب ـه عــن
قاعــة املؤمتــر ،وانتخــب مــن قبــل منــدويب
املؤمتــر عضــوا للجنــة املركزیــة ملعرفتهــم به
وبنضالـه ،عنــد أول اجتــاع للجنــة املركزیة

رشــح وأنتخــب مبباركــة القائــد كســكرتیر
للحــزب ،وهــذا محــل اعــزاز وفخــر منــذ
ذلــك الحــن ،وحتــی یومنــا هــذا إذ متــت
مباركــة ترشــیحه مــن قبــل الرئیــس مســعود
البــارزاين وبقــي مخلصــا للنهایــة للرئیــس
ونهجــه وأهدافــه القومیــة .إن كان حبیــب
محمــد كریــم ولیــد الصدفــة فلــاذا ُأعيــد
انتخابــه باملؤمتــر الســابع ســنة 1966
واملؤمتــر الثامــن  1970كســكرتیر للحــزب؟،
وملــاذا رشــحه الرئیــس ملنصــب نائــب رئیس
جمهوریــة العــراق ســنة 1970؟
حبیــب محمــد كریــم كــا هــو معــروف
عنــه مل یكــن یفكــر تفكــرا مناطقیــا أو
طائفیــا أو كتلويــا .وكان أصلــح ســکرتیر

بجــوار الرئیــس مصطفــی البــارزاين كــا
معــروف بتاریــخ الحــزب ،والجدیــر بالذكــر
بــأن الثالثــة الذیــن تقلــدوا منصــب
الســكرتیر مــن ســنة  1946ـ  1975هــم من
خریجــی كلیــة الحقــوق وهــذا موضــوع
آخــر ال أریــد الخــوض بــه يف هــذا املقــال.
حكمــة البــارزاين األب كــا حكمــة الرئیــس
مســعود البــارزاين كانــت أكــر مــن یرشــح
لـه األخــرون أشــخاصا الیعرفهــم .باملناســبة
ورغــم رجــوع حبیــب محمــد كری ـم بعــد
النكســة الــی بغــداد ألســباب اجتامعيــة،
فبعــد انتفاضــة ســنه  1991وانعقــاد املؤمتــر
الحــادي عــر ســنة  1993رشــحه الرئیــس
مســعود البــارزاين عضــوا باللجنــة العلیــا

للمراقبــة والتفتیــش وأنتخــب مــن قبــل
منــدويب املؤمتــر التوحیــدي الرابــع للحــزب
الدیمقراطــي الكوردســتاين ـ املوحــد.
الســؤال الوجیــه وهــو مــن كان األنســب
ملنصــب الســكرتیر ســنة 1964؟ وهل فشــل
طــوال الســنني املمتــدة مــن  1964ـ 1975
مبهامــه الحزبیــة وخــذل الرئیــس؟ وهــل
كان ولیــد الســاعة عندمــا قلــد ســكرتیرا؟ ان
الحــوادث التاریخیــة ال تقــاس بــوزن الیــوم
امنــا مبعیارهــا الســابقة .وإن كان الیــوم
الفيليــون ایتــام الكــورد كانــوا ايضــا هــم
النخبــة ثقافیــا واقتصادیــا .واخیــرا أقــول:
إن حســن العطــر عنــد العطــار.
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بابك دولتي..
شاعر للمستقبل
ّلما قام «شامي كرماشاني»
ّ
واألمي
الشاعر الكوردي الكفيف
بأكبر عملية جراحية في الشعر
الكوردي الكرماشاني وترك
النظم باللهجة الگورانية وكتب
اول قصيدة شعرية اجتماعية
باللهجة الكرماشانية بعنوان
«كرانشيني= االيجار» ،وكتب
اول شعر سياسي قولبه على
شكل سؤال «ماذا نعمل يا
دكتور مصدق؟» ...
فيلي
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واىل ان كتــب اول قصيدة غزلية عروضية
الــوزن بعنــوان «اتركينــي» وقــال بتهكــم
وســخرية« :إ ّمــا ســيقتلني الفــراق يف
هــم الشــعر الحديــث» كان
االخــر ،أو ّ
كثــرا مــا يــردد« :ملــا يخلــط الــراب باملاء
ويضعهــا يف القالــب ،ويســمى الطــن
طابوقــا» ،وافتــى بعــدم تقليــد الشــعراء
الكــورد لشــعراء الحداثــة الفــرس ،وهــو
مل يعلــم انــه باعاملــه الثالثــة الســابقة
اجــرى اكــر تحديــث يف املحتــوى
واللهجــة الكورديــة الكرماشــانية ،ومل
يعلــم بانــه اصبــح منطلقــا للحركــة
الحديثــة يف الشــعرية الكورديــة ،وعندمــا
كان الشــاعران «متكــن» وبعــده «پرتــو»
يكتبــان القصائــد كانــا ميثــان تواصــا
للموجــة الحديثــة ،ومــن الجديــر ان
نقــول بــان «بابــك دولتــي» قــام بتهديــم
البنيــان القديــم باضافــة بنــاء حديــث
بجامليــات ميكــن مالحظتهــا كمســار
حديــث للشــعر الكــوردي.
وهــذا الشــاعر الحداثــوي ،اصبــح خارجــا
عــن املســار القديــم وفتــح آفاقــا جديدة
امــام الشــعر الكــورد بدرايــة وقصــد منــه
عــى عكــس مــا فعلــه شــامي كرماشــاين
مــن دون ان يــدري.
ومثلــا قلنــا ان شــامي عــى الرغــم
مــن انــه كان واحــدا مــن اكــر الذيــن
ادخلــوا الحداثــة للشــعر الكــوردي ،مل
يكــن يعلــم مــا العمــل الــذي قــام بــه
بفتحــه ابــواب «الشــعر الحديــث» امــام
الشــعر الكــوردي الجنــويب وايضــا ســيس
الشــعر الكــوردي وجعلــه اجتامعيــا
وايضــا اســتعان بــكالم االزقــة والشــوارع
يف املدينــة والقريــة وزان بهــا اللغــة
الشــعرية الكورديــة وهــذا اصبــح اساســا
للحداثويــن االخريــن لينجــي اللغــة
الكورديــة مــن العقــم ويقــوم بتوليــد
شــعراء اخريــن مــن امثــال بابــك دولتــي.
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مجلــة فيــي /مــن االفضــل ان تحدثنــا
بنفســك عمــن هــو بابــك دولتــي وكيــف
تعرفــه لنــا؟
بابــك دولتــي -يالــه مــن ســؤال صعــب
وعجيــب!
يتوجــب ان اقــول عندمــا انظــر اىل
بابــك دولتــي مــن الخــارج ،كأنــه يف
هــذه الحيــاة رأى تكــرارا كبــرا يف
تناســخها ،الكثــر مــن النــاس ليســوا
كذلــك ،كانــه يف العقــود االربعــة االخــرة
عــاش العديــدون االخــرون باســم بابــك
دولتــي.
وبابــك دولتــي هــذا الــذي ترونــه االن
يختلــف كثــرا عــن االخريــن ،وهــذا ال
يعنــي متييـزا الحــد منهــم عــى االخرين،
الهــدف مــن كالمــي هــو ان كل واحــد
مــن هــؤالء الذيــن تســموا ببابــك لهــم
خصوصياتهــم ،فمنهــم مــن هــو طفــل
كاالطفــال االخريــن ،ومنهــم مــن هــو
مــيء باالحســاس ،وآخــر عــامل ،واخــر
جاهــل ،وواحــد قــاس جــدا .كل هــذا
االضطــراب يف النفــس يعــود اىل اننــي
اشــعر بالغربــة مــع كثــر منهــم.
مجلة فييل /وماذا عن شعره؟
بابك دولتي -وشعره ايضا يعرب عنه.
عندمــا كان اكــر شــبابا ،كان يكتــب
اشــعار الحــب ،وبعدهــا قليــا تحــول اىل
الشــعر االجتامعــي ،واالن عــى االغلــب
يدقــق يف تفاصيــل قصائــده .حتــى يف
اللغــة الفارســية يســر عــى هــذا املنوال،
ورأى يف مســرته الكثــر مــن االمــور
الصعبــة؛ عندمــا يقــوم جميــع الشــعراء
بالكتابــة باالحاســيس واملشــاعر املجــردة،
يــأيت آخــر وينفــرد ويكتــب شــيئا آخر .يف
الحقيقــة ان الــدرس املســتوىف مــن هــذا
كلــه انــه ال يجــب االســتمرار بالكتابــة اىل
النهايــة مثلــا كنــا نكتــب كــا لــو كنــا

برعــا يف السادســة عــر مــن العمــر.
مجلــة فيــي /ايهــا اســهل بالنســبة لــك
الكتابــة بالفارســية ام بالكورديــة؟
بابــك دولتــي -حســب رؤيتــي ان للشــعر
لغــة واحــدة وهــي «لغــة الشــعر» وهــي
لغــة عامليــة اينــا كانــت لهــا عــدد مــن
القوانــن التــي يتوجــب مراعاتهــا اينــا
كنــا .واول قوانينهــا الرؤيــة الجديــدة.
مــن االفضــل دامئــا ان يكتــب يشء مل
يكــن قــد كتــب مــن قبــل .ويف هــذا

املجــال ليــس هنــاك فــرق بــن الفارســية
والكورديــة وكل يشء متعلــق مبــا نكتبــه.
وايضــا بهــذا الصــدد كــون الكتابــة
بالكورديــة قليلــة فانــه العمــل الكورديــة
اســهل .الكاتــب اذا كانــت لــه امكانيــة
فانــه يســتطيع بســهولة ان يخــدم بهــذه
اللغــة وان يكــون متميــزا فيهــا.
مجلــة فيــي /هــل تحولــت مــن هنــاك
اىل هنــا وتركــت الكتابــة بالفارســية
واتجهــت اىل الكتابــة بالكورديــة ،ام مــن

هنــا اىل هنــاك؟
بابــك دولتــي -يف البدايــة بــدأت بكتابــة
الشــعر الهجــايئ الكــوردي ،يف الحقيقــة
مل تكــن اشــعارا جيــدة كونهــا تفتقــر اىل
الخيــال الكثــر وكذلــك الفكــر املتميــز.
ومــن ثــم تحولــت اىل الشــعر الفــاريس
وطبعــت عــدة كتــب ،والحمــد للــه
تحصلــت عــى التقديــر الــذي يســاوي
معانــاة الكتابــة.
ومنــذ حفنــة مــن الســنني احسســت
بــرورة الكتابــة باللغــة االم بقصــد ان

يــرى الكتــاب بلغتنــا الكورديــة طرقــا
احــدث لعــل محبــي اللغــة الكورديــة
يســمعون اىل كالم مختلــف حســب
امكانيتــي.
مجلــة فيــي /اشــعارك لهــا خصوصيــات
تختلــف عــن الشــعراء الذيــن يكتبــون
«للغــة» مــن مجايليــك وهــم ليســوا
(محبــي املــايض) كثــرا بــل حداثويــون؟
كــم كان لتمكنكــم مــن الشــعر الحديــث
الفــاريس ،مــن اثــر فيــك؟

منذ حفنة من
السنين احسست
بضرورة الكتابة
باللغة االم بقصد
ان يرى الكتاب
بلغتنا الكوردية
طرقا احدث لعل
محبي اللغة
الكوردية يسمعون
الى كالم مختلف
حسب امكانيتي.
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بابــك دولتــي -انــا ال اعــاين يف الكتابــة يف
الشــعر الحديــث وال اعــذب نفــي كثــرا
بــه .انــا هكــذا اعتقــد .ومعتقــدي هــذا
هــو انــه ليــس هنــاك اي فــرق بــأي لغــة
تكتــب ،فهــي لوحدهــا متنــح نفســها
الشــكل والصيغــة.
انــا عندمــا توجهــت للكتابــة باللغــة
الكورديــة كنــت عــى وعــي ان اكتــب
شــيئا مختلفــا .فلــو كانــت كتابتــي
حســب االهــواء العامــة وانــا عــى هــذا

املســتوى مــن الفكــر واملعتقــد كنــت يف
النتيجــة ســأفضح نفــي فقــط.
مجلــة فيــي /قــل الحقيقــة ،اســتاذ ،هــل
انــت تصــوغ شــعرك ،ام ان شــعرك هــو
مــن يصوغــك؟
بابــك دولتــي -قدميــا كان العــرب
يعتقــدون بــان كل شــاعر لــه مــاك
يف خدمتــه .وهــو املــاك الــذي يقــوم

ان كتابة الشعر عن االشجار
والكهوف وجلود الحيوانات
التي يصنع بها اللبن ليس
سيئا ولكن بشرط ان يمنحها
ميزة وتميز وخصوصية ،اي
ان ينظر الى معانيه من
منظار آخر جديد ،ال ان يتم
تداول عدد من الكلمات ويعاد
ويكرر طرحها بذريعة ان
الناس يحبون طرح مثل هذه
الموضوعات ،فاذا كان االمر
مقتصرا على هذا الهدف فانا
افضل اال يحبه الناس اصال!!.
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بتكويــن تلــك املعــاين الشــعرية يف ذهــن
الشــاعر ويحــث قلبــه عــى البــوح بهــا.
االصالحيــون الــروس قلبــوا الفكــر رأســا
عــى عقــب .وكانــت نظرتهــم ان االلهــام
ال وجــود لــه والشــعر يجــب ان يصنــع
ويصــاغ.
يقــول الكــي تولســتوي»:مل يجــد الفكــر
طريقــه اىل نصــل قلــم اي شــخص ابــدا».
انــا اعتقــد ان صــدر البيــت الشــعري
االول الهامــه ســاوي امــا عجــزه وباقــي

الشــعر يتوجــب عــى الشــاعر ان يصنعــه
بنفســه ،وعجــز البيــت الشــعري مرتبــط
مبــدى ثقافــة الشــاعر ومــدى معرفتــه
بالحيــاة وكــم قيمــة افــكاره ،و ..وانــا
بنفــي اقــوم بنظــم اشــعاري.
مجلــة فيــي /الشــعراء الكــورد الذيــن
يكتبــون باللغــة الفارســية املتطــورة،
عندمــا يتوجهــون لكتابــة الشــعر
الكــوردي يتقهقــرون اىل الــوراء

ويتحدثــون عــن حيــاة الكهــوف والخيــم
وحيــاة الريــف واســتعامل جلــود
الحيــوان لصناعــة اللــن .ملــاذا يحــدث
هــذا االمــر برأيــك؟
بابــك دولتــي -هنــاك مــن يتبــع املتلقــي
والســامع ،ومــن الواضــح ان النــاس
هنــا يحبــون كل مــا يتعلــق بالطبيعــة
واملناطــق املفتوحــة واي يشء طبيعــي،
ولكــن يف هــذا الوســط يتوجــب عــى
الشــاعر ان يعلــم ماهــو ملقــى عــى

عاتقــه ،فــاذا اراد فقــط ان يكتــب مــا
يرغــب بــه النــاس ،فــا هــي وظيفتــه يف
هــذا الخضــم؟
ان كتابــة الشــعر عــن االشــجار والكهوف
وجلــود الحيوانــات التــي يصنــع بهــا
اللــن ليــس ســيئا ولكــن بــرط ان
مينحهــا ميــزة ومتيــز وخصوصيــة ،اي
ان ينظــر اىل معانيــه مــن منظــار آخــر
جديــد ،ال ان يتــم تــداول عــدد مــن
الكلــات ويعــاد ويكــرر طرحهــا بذريعة
ان النــاس يحبــون طــرح مثــل هــذه
املوضوعــات ،فــاذا كان االمــر مقتــرا
عــى هــذا الهــدف فانــا افضــل اال يحبــه
النــاس اصــا!!.
مجلــة فيــي /نتذكــر فيــا ســبق كان
بعــض الرجعيني(املتعلقــن بالشــعر
القديــم) يكيلــون لــك االتهــام يف
مجالســهم بــان بابــك دولتــي يريــد
ان يحــدث خرابــا يف الشــعر الكــوردي،
واليــوم اختفــى هــؤالء وتوجــه االالف
هنــا وهنــاك نحــو الطريــق الــذي قمــت
انــت بتعبيــده وفتحــوا طرقــا اخــرى
جديــدة ،حدثنــا عــا حــدث يف املــايض
وعــا يحــدث اليــوم..
بابــك دولتــي -انــا احــب جميــع الذيــن
قاســوا املعانــاة مــن اجــل املحافظــة
عــى اللغــة االم وهــم اصدقــايئ ولكــن
ارى انــه جــاء الوقــت الــذي ان ينهــض
شــخص ويشــمر عــن ســاعديه ويتحمــل
العــبء .رمبــا نحــن نعتــر انفســنا رواد
وقــادة ولكــن النــاس ليســوا بجنــود لنــا
ليطيعــوا اوامرنــا ويأكلــوا مــن بقايــا
القصعــة املكــررة ويصمتــوا.
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ابادة أبناء الديانة االيزدية

وتهجير الكرد الفيليين
اســتباحة مدينــة ســنجار وابــادة ابنــاء الديانــة االيزديــة فــي  3اب 2014
وقبلهــا اســتباحة ابنــاء القوميــة الكرديــة وتهجيــر الكــرد -الفيلييــن
 فــي مناطــق بغــداد ووســط وجنــوب العــراق عــام  1980نموذجــانللممارســة الشــوفينية واالرهــاب العنصــري بحــق ابنــاء بــاد الرافديــن .
مؤيد عبد الستار

يف مقــال ســابق نرشتــه عــام  2007بعنــوان
االيزديــون يف االعــايل  ،جــاء فيــه :
بــن يــوم واخــر تتعــرض مجموعــة مــن ابناء
شــعبنا الطيــب اىل جرميــة نكـراء ويذهبــون
ضحيــة ســيارة مفخخــة او قذائــف
صاروخيــة او عبــوات ناســفة واطالقــات
ناريــة مختلفــة  ،فكانــت جرائــم ســوق
الشــورجة والصدريــة التــي راح ضحيتهــا
العديــد مــن ابنــاء الشــعب مبختلــف
انتامءاتهــم واديانهــم  ،وجرائــم الحلــة
والخالــص واملوصــل وكركــوك التــي الحقــت
االرضار الفادحــة باالســواق واملواطنــن
مثــاال لوحشــية القتلــة وتعطشــهم للمزيــد
مــن دمــاء االبريــاء  ،وتوجــت العصابــات
املجرمــة جرميتهــا النكـراء باالعتــداء الجبــان
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عــى ابنــاء الديانــة االيزديــة الكرديــة التــي
تعــد احــدى أقــدم ديانــات كردســتان وبــاد
الرافديــن  .ان تاريــخ االيزديــة مثلــا هــو
تاريــخ الكــرد مليــئ بالتضحيــات  ،وارتكبــت
بحقهــم جرائــم بشــعة تــارة باســم الديــن
واخــرى باســم القوميــة  ،وتعرضــوا لالبــادة
عــى مــدى القــرون املاضيــة  ،ونالــت منهــم
االنفــال الصداميــة  ،وتعرضــوا للتعريــب
وســلب قراهــم وخطــف ابنائهــم وبناتهــم .
ان جرميــة تفجــر ســيارات مفخخــة يف قريــة
ايزديــة مســاملة بحاجــة اىل وقفــة جديــة
مــن قبــل املراجــع الدينيــة االســامية  ،ليس
يف العـراق فحســب وامنــا يف العــامل العــريب ،
واالهــم يف مكــة واالزهــر  ،ومراجعــة موقف
االســام الرســمي مــن الطوائــف واالديــان

واملذاهــب االخــرى  ،ومحاولــة ايجــاد
صيــغ عرصيــة متســامحة للتعايــش مــع
العــامل والشــعوب املختلفــة .لقــد قاســت
الشــعوب وابنــاء الديانــات واملذاهــب يف
الع ـراق االمريــن يف عهــد الطاغيــة صــدام ،
وذاقــت اشــكال االضطهــاد ومـرارة العســف
والظلــم الــذي وقــع عليهــا ج ـراء اختــاف
دياناتهــا او اصولهــا واعراقهــا  ،فتعــرض
الكــرد الفيليــون اىل ابشــع عمليــة تهجــر ،
وغيــب النظــام الصدامــي ابناءهــم ونهــب
اموالهــم وامالكهــم  ،كــا تعــرض الربزانيــون
اىل حمــات االنفــال  ،وتعرضــت قــرى
كردســتان اىل هجــات باالســلحة الكيامويــة
الفتاكــة  ،اضافــة اىل تهجــر ابنــاء خانقــن
وكركــوك وغريهــا مــن القــرى والقصبــات
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الكرديــة وســلبت اراضيهــم ورشدوا ونقلــوا
اىل الصحــارى والــراري القاحلــة  ،ومازالــت
املقابــر الجامعيــة تكتشــف وهــي تضــم
رفــات مدنيــن ابريــاء مــن الكــرد  ،مــن
النســاء واالطفــال.
ان اســتنكار االعــال الرببريــة والهمجيــة
التــي طالــت القــرى االيزديــة واودت
بحيــاة املئــات مــن املواطنــن االبريــاء هــو
الطريــق اىل ايجــاد فهــم مشــرك للتعايــش
الســلمي بــن كافــة اطيــاف املجتمــع
العراقــي مــن اجــل حيــاة افضــل ومســتقبل
مــرق المــكان فيــه للجرميــة والعنرصيــة
والشــوفينية  .ولــن يكــون مصــر املجرمــن
اال لعنــة التاريــخ والبرشيــة  ،وســيمكثون يف

الــدرك االســفل ومــكان الشــهداء يف االعــايل.
وال ننــى تجفيــف االهــوار وتهجــر ابنــاء
ســومر مــن مناطقهــم وحــرب االبــادة
الرسيــة والعلنيــة التــي عاثــت فســادا يف
مناطــق مختلفــة مــن العــراق يف محاولــة
لكــر شــوكة املواطنــن مــن خــال
تجويعهــم وترشيدهــم وافقارهــم .
تتشــابه املجــازر التــي ترتكــب بحــق
ابنــاء شــعبنا تحــت مختلــف الشــعارات
واالكاذيــب .ولــن تكــون نهايــة املجرمــن
ســوى مزبلــة التاريــخ .
ادنــاه إحصائيــة معتمــدة لــدى األمــم
املتحــدة توثــق مــا جــرى يف ســنجار منــذ
 3آب  2014ولحــد االول مــن آب 2021م:

''

لـــن يكـــون مصيـــر المجرميـــن

''
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اال لعنـــة التاريـــخ والبشـــرية،

وســـيمكثون في الدرك االســـفل
ومـــكان الشـــهداء فـــي االعالي.

 كان عدد االيزيديني يف العراق نحو  550,000نسمة . عــدد النازحــن مــن جـراء غــزوة داعــش نحــو  360,000نــازح  .وعــددالذيــن رجعــوا اىل ســنجار يقدر بـ  150.000شــخص .
 عدد الشهداء يف االيام االوىل من الغزوة  1293شهيد . . . عدد االيتام التي افرزتها الغزوة 2745 عــدد املقابــر الجامعيــة املكتشــفة يف شــنگال حتــى االن  82مقــرةجامعيــة .إضافــة اىل الع ـرات مــن مواقــع املقابــر الفرديــة.
 عدد املزارات واملراقد الدينية املفجرة من قبل داعش  68 :مزار. عــدد الذيــن هاجــروا اىل خــارج البلــد يقــدر تقريبــاً بأكــر مــن(. )100.000
 عدد املختطفني  6417منهم :االناث 3548
		
الذكور 2869
		
 أعداد الناجيات والناجني من قبضة داعش اإلرهايب كااليت :املجموع  3550 :منهم :
النساء 1206 :
		
الرجال 339 :
		
األطفال اإلناث 1049 :
		
األطفال الذكور 956 :
		
 عــدد املختطفــن الذيــن استشــهدوا بأيــدي داعــش وتــم العثــور عــىجثثهــم 104 :
عدد الباقني 2763 :
		
االناث 1293 :
		
الذكور .1470 :
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المحكمة االتحادية العليا
ُ
والكرد الفيليين
حينمــا تصــدر المحكمــة االتحاديــة
العليــا قــرارا مغايــرا لقرارهــا الســابق،
وحينمــا تخالــف مــا ورد في المــادة ()14
مــن الدســتور التــي تشــير إلــى عــدم
جــواز التمييــز بيــن العراقييــن امــام
القانــون بســبب الديــن او المذهــب ،و
حيــن تســبب لقرارهــا ســببين ليــس
لهمــا أثــر ال فــي قرارهــا فــي الدعــوى
المرقمــة  / 7اتحاديــة  2010 /الخاصــة
بالدائــرة االنتخابيــة لكوتــا الصابئــة
المندائييــن،
عامر داود الشوهاني الفيلي
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واملشــابه لــكل ظــروف الدعــوى املرقمــة
 /45اتحاديــة  2021 /الخاصــة بالدائــرة
االنتخابيــة لكوتــا ُ
الكــرد الفيليــن ،كــا مل
أجــد أثــراً لهــذا التســبيب يف نــص املــادة
االنتخابيــة املرشعــة مــن قبــل الربملــان،
وحتــى حــن راجعــت الدســتور ايضــاً مل
أجــد أثـراً لهــذا التســبيب ،حــن نراجــع مــا
تقــدم بإنصــاف ،ســندرك فــوراً إننــا نتحــدث
عــن ُ
الكــرد الفيليــن.
عــام  2010أقــام الصابئــة املندائيــون
الدعــوى لــدى املحكمــة االتحاديــة العليــا
ضــد املدعــى عليــه الســيد رئيــس مجلــس
النــواب إضافــة لوظيفتــه ،وبينــوا يف
دعواهــم بــأن قانــون إنتخابــات مجلــس
النــواب رقــم ( )26لســنة  2009قــد منحهــم
حصــة كوتــا مقعــداً واحــداً وجعــل حــق
التصويــت عليــه فقــط يف بغــداد ال ضمــن
دائــرة انتخابيــة واحــدة عــى مســتوى
العــراق ،وعليــه فــإن هــذا القانــون يــر
باملرشــح كــا يــر بأبنــاء املكــون الصابئــي

املنتــرون يف عمــوم العــراق وبالتــايل
ســيحرم أغلبهــم مــن املســاهمة يف اختيــار
ممثلهــم الــذي يرونــه مناســبا ويثقــون
فيــه ،وعليــه طالبــوا بــأن يكــون التصويــت
كدائــرة انتخابيــة واحــدة عــى مســتوى
العــراق.
قــرار االتحاديــة يف دعــوى الصابئــة أشــار
اىل:
ان مجلــس النــواب عــر هــذا القانــون الــذي
يجعــل التصويــت لكوتــا الصابئــة املندائيــن
فقــط يف بغــداد قــد أخــل مببــدأ املســاواة
بــن العراقيــن املنصــوص عليــه يف املــادة
(  )14مــن الدســتور ،وذلــك ألن اختصــار
واقتصــار وحــر حــق التصويــت للمكــون
الصابئــي عــى محافظــة بغــداد فقــط يــر
باملرشــح كــا يــر باملكــون الصابئــي يف
التمتــع بالحقــوق السياســية مبــا فيهــا حــق
التصويــت و االنتخــاب و الرتشــيح وهــي
الحقــوق املنصــوص عليهــا يف املــادة ()20
مــن الدســتور ،و عليــه قــررت املحكمــة يف

تلــك الدعــوى واملرقمــة  / 7اتحادية 2010 /
أن تكــون الكوتــا املخصصــة ضمــن دائــرة
انتخابيــة واحــدة .كــا أقــرت االتحاديــة
بوجــوب قيــام مجلــس النــواب بترشيــع
نــص قانــوين يعالــج مــا تقــدم وثبتــت هــذا
يف قرارهــا غــر القابــل للطعــن وامللــزم
للســلطات كافــة.
عــام  2018و يف ضــوء مناقشــة مجلــس
النــواب لقانــون االنتخابــات كان للمحكمــة
االتحاديــة بيــان بخصــوص الدائــرة الخاصــة
بالصابئــة لتؤكــد قرارهــا الســابق وتذكــر
مجلــس النــواب بــه يف اهتــام واضــح ،ويف
عــام  2019أصــدرت املحكمــة االتحاديــة
كتــاب تفتخــر فيهــا بقراراتهــا وتبــن املبــادئ
الدســتورية التــي اســتندت اليهــا فيهــا
ومنهــا الق ـرار  / 7اتحاديــة  2010 /الخــاص
بالصابئــة .
و مــع كل هــذه املعطيــات و يف ظــل
ذات الظــروف االنتخابيــة التــي يعيشــها
الفيليــون مــع الصابئــة بخصــوص الكوتــا،
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فلتسمع جميع الجهات و المنظمات
الدولية و المحلية المعنية بالقانون
وحقوق اإلنسان ورسالتنا للجميع
وأولهم السلطات العراقية بأننا كنا
وسنبقى ُك ً
ردا فيليين

تشــجعنا و تحمســنا ان نرفــع ذات القضيــة
أمــام املحكمــة االتحاديــة العليــا فكانــت
الدعــوى املرقمــة  / 45اتحاديــة 2021 /
كاف بجعــل
التــي طالبنــا فيهــا بعــد رشح ٍ
التصويــت الع ـراق دائــرة انتخابيــة واحــدة
للكوتــا الفيليــة  ،اال إن العجيــب والغريــب
إن قـرار املحكمــة االتحاديــة العليــا جــاء برد
الدعــوى وســط ذهــول كل املهتمــن بالشــأن
القانــوين عــى وجــه العمــوم والفيــي بوجــه
خــاص ،وقــد ســببت اإلتحاديــة قرارهــا
بســببني:
األول :إن هــذا القانــون (قانــون االنتخابات)
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هــو خيــار ترشيعــي يعــود تقديــره ملجلــس
النــواب وقد مارســه فيــا يتعلــق بالطوائف
الدينيــة املعــرف بهــا رســميا يف العــراق
مبوجــب نظــام رعايــة الطوائــف الدينيــة
رقــم ( )32لســنة  1981املعــدل .
والذي نرد عليه ب ( )4نقاط وكاآليت:
انــا مســتغرب ومتأكــد مجلــس النــواب أيضا
يشــاركني االســتغراب مــن هــذا التســبيب
الــذي ورد يف قــرار املحكمــة االتحاديــة
بذكــره عبــارة ان مجلــس النــواب قــد
مــارس خيــاره الترشيعــي يف هــذا القانــون
و الحقيقــة ان مجلــس النــواب رفــض جعــل

الكوتــا للصابئــة العــراق دائــرة انتخابيــة
وجعــل التصويــت عــى مســتوى بغــداد
فقــط و عــى هــذا األســاس أقــام الصابئــة
دعــوى ضــد رئيــس مجلــس النــواب إضافــة
لوظيفتــه لــدى املحكمــة االتحاديــة بهــذا
الخصــوص و املحكمــة االتحاديــة هــي التــي
اصــدرت قرارهــا بجعــل الكوتــا للصابئــة
العـراق دائــرة انتخابيــة واحــدة و قــد عــدل
مجلــس النــواب بقانــون االنتخابــات نتيجــة
قــرار املحكمــة االتحاديــة .
يف ق ـرار اإلتحاديــة الخــاص بكوتــا الصابئــة
والــذي جعــل التصويــت ضمــن دائــرة

انتخابيــة واحــدة دون حــره ببغــداد
فقــط ،نالحــظ مــا يــأيت:
أ /يف الدعــوى املرفوعــة مــن قبــل الصابئــة
مل تــرد عبــارة الطوائــف الدينيــة بــل
تحدثــوا بلغــة املكونــات اســتنادا لقانــون
االنتخابــات.
ب /يف الالئحــة الجوابيــة ملجلــس النــواب
عــى دعــوى الصابئــة مل تــرد يف الئحتهــم
مطلق ـاً عبــارة (الطوائــف الدينيــة) لتربيــر
ترشيــع القانــون مــدار البحــث.
جـــــ /يف النــص الــوارد يف املــادة ( )13مــن
قانــون انتخابــات املرقــم ( )26لســنة 2009

واملطعــون بــه مــن قبــل الصابئــة مل تــرد ابداً
عبــارة (الطوائــف الدينيــة) بــل تحــدث عــن
املشــمولني بالكوتــا بوصــف املكونــات.
د /نفــس قــرار املحكمــة االتحاديــة العليــا
الخــاص بالصابئــة مل تــرد مطلقــاً عبــارة
الطوائــف الدينيــة وال حتــى نظــام رعايــة
الطوائــف ،فمــن أيــن جــاءت بــه املحكمــة
االتحاديــة!؟
يف الدعــوى الفيليــة الخاصــة بالدائــرة
للكوتــا واملقامــة مــن قبلنــا نالحــظ مــا يــأيت:
أ /إن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب
العراقــي رقــم ( )9لســنة  2020ويف نــص
املــادة (  )13منــه التــي هــي موضــوع
الطعــن الخــاص بكوتــا املكونــات مل تــرد
ابــدا (عبــارة الطوائــف الدينيــة) بــل تحدث
بلغــة ووصــف املكونــات .
ب /حتــى يف الالئحــة الجوابيــة لوكيــل
املدعــى عليــه رئيــس مجلــس النــواب
إضافــة لوظيفتــه جوابــا عــى الدعــوى
املقدمــة مــن قبلنــا مل تــرد ايضـاً يف الئحتهــم
لتربيــر ترشيــع قانونهــم عبــارة (الطوائــف
الدينيــة) ،فمــن أيــن جــاءت املحكمــة
االتحاديــة العليــا بعبــارة الطوائــف الدينيــة
لــرد الدعــوى الفيليــة !!..؟؟
ملحكمــة االتحاديــة العليــا قبــل غريهــا
يجــب أن تلتــزم بالدســتور وال متــارس
التمييــز بــن مكونــات الشــعب العراقــي،
امتثــا ًال ملــا جــاء يف نــص املــادة (  ) 14مــن
الدســتور التــي أقــرت بــأن (العراقيــون
متســاوون أمــام القانــون دون متييــز بســبب
الجنــس او العــرق او القوميــة أو األصــل أو
اللــون أو الديــن أو املذهــب أو املعتقــد أو
الــرأي أو الوضــع االقتصــادي أو االجتامعــي)
.
أمــا الســبب الثــاين الــذي بنــت اإلتحاديــة
قرارهــا املجحــف عليــه فنالحــظ مــا يــأيت:
طلبنــا يف دعوانــا مــن املحكمــة االتحاديــة
العليــا وإســوة بالق ـرار الصــادر مــن قبلهــا
بخصــوص األخــوة الصابئــة عــام 2010

اشــعار الســلطة الترشيعيــة بــرورة ترشيع
نــص جديــد يكــون موافقــا ألحــكام املادتــن
(  14و  ) 20مــن الدســتور  ،اال ان العجيــب
الغريــب اآلخــر الــذي يثــر الــف عالمــة
اســتفهام هــو إن االتحاديــة اعتــرت هــذا
الطلــب يخــرج عــن اختصاصاتهــا وال نــدري
ملــاذا مل يكــن يخــرج عــن اختصاصاتهــا
حينــا أصــدرت قرارهــا الخــاص باألخــوة
الصابئــة !؟.
وموقف االتحادية هذا نرد عليه باآليت:
إن ذات املحكمــة وهــي املحكمــة االتحاديــة
العليــا يف الدعــوى املرقمــة  / 7اتحاديــة /
 2010الخاصــة بالصابئــة قــد أشــارت يف
قرارهــا إن طلبهــم بجعــل التصويــت لكوتــا
الصابئــة ضمــن دائــرة انتخابيــة واحــدة
هــو ضمــن إختصاصاتهــا بحســب املــادة
(  ) 93مــن الدســتور و املــادة (  ) 4مــن
قانــون املحكمــة االتحاديــة العليــا رقــم (
 ) 30لســنة  ،2005و قــد نصــت املحكمــة
يف قرارهــا بإشــعار الســلطة الترشيعيــة
( مجلــس النــواب ) بترشيــع نــص جديــد
يكــون موافقــا لقرارهــا وألحــكام املادتــن (
 14و  ) 20مــن الدســتور وجعــل املقاعــد
املخصصــة للمكــون الصابئــي ضمــن دائــرة
إنتخابيــة واحــدة .
ونحــن بدورنــا ويف دعوانــا قــد إســتعرنا
تلــك النصــوص (طبــق األصــل) مــن قــرار
املحكمــة االتحاديــة الخــاص بالصابئــة
وجعلناهــا يف طلبنــا يف الدعــوى الخاصــة
بالكوتــا الفيليــة ،فــا عــدا مــا بــدا!؟ ومــا
هــو وجــه اإلختــاف وقــد نقلنــا النصــوص
مــن الدســتور والقوانــن وقـرارات اإلتحادية
الخــاص بالصابئــة طبــق األصــل ونســخنا
حتــى النقطــة والفــارزة.
فلتســمع جميــع الجهــات و املنظــات
الدوليــة و املحليــة املعنيــة بالقانــون
وحقــوق اإلنســان ورســالتنا للجميــع
وأولهــم الســلطات العراقيــة بأننــا كنــا
وســنبقى ُكــرداً فيليــن .
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بوابة لالستثامر واإلعامر
مجلــة «فورميكــو» اإليطاليــة ،أشــارت يف
تقريــر لهــا ترجمتــه مجلــة «فيــي» ،إىل أن
العــراق بــات يســتخدم التفاهــم الجديــد
مــع مــر واألردن كمضاعــف لطموحاتــه
الدبلوماســية ،ليكــون «العمــود الفقــري

مؤتمر الجوار اإلقليمي..

ٌ
مشرق جديد تستعد
شام أم
ٌ
له بغداد لزعامة المنطقة؟
تســعى بغــداد الســتخدام التحالــف األخيــر الــذي أفرزتــه وقائــع أربــع قمــم
ثالثيــة بيــن العــراق واألردن ومصــر ،كـ»هيــكل عظمــي» عندمــا تحتضــن مؤتمــر
دول الجــوار اإلقليمــي ،نهايــة آب الجــاري ،لتعــزز مــن الــدور المحــوري الــذي
تلعبــه منــذ عاميــن فــي المنطقــة ،وهــذه المــرة عبــر كســب مزيــد مــن التأييــد
الدولــي ،عندمــا تناقــش ســبل إنقــاذ ســوريا ولبنــان مــن هاويــة وشــيكة.

44

العدد 212
الســنة السابعـة عشر

فيلي

للمؤمتــر الــدويل الــذي يعتــزم قادتــه
اســتضافته يف وقــت الحــق مــن هــذا
الشــهر ،للحديــث عــن القضايــا املطروحــة
يف املنطقــة.
وأضافــت املجلــة اإليطاليــة ،أن مــن بــن
قــادة العــامل الذيــن قــد يحــرون املؤمتــر،
«الفرنــي إميانويــل ماكــرون ،الــريك رجــب
طيــب أردوغــان ،والســعودي امللــك ســلامن،
واإليــراين إبراهيــم رئيــي».
وهــدف بغــداد ،وفقــاً للتقريــر اإليطــايل،
هــو «بنــاء صــورة صلبــة وموثوقــة يف جميع
أنحــاء البــاد كوســيط وفاعــل يف الحــوار
عــى جميــع الجبهــات ،مــن أجــل جــذب
االســتثامرات إلعــادة اإلعــار ،وكذلــك
كســب مكانــة (املحــاور) داخــل املنطقــة».
التحالف الثاليث
أغ ـراض مامثلــة تتعلــق باالتفاقيــة الثالثيــة
مــع عــان والقاهــرة ،أكــدت املجلــة
اإليطاليــة ،أن «الــدول الثــاث متــي قدمــا
بهــدف إجــراء تجــارب حقيقيــة حــول
التعــاون األمنــي واالقتصــادي».
وأضافــت أن «الــرق األوســط منطقــة
مضطربــة يف حالــة اختــال مســتمر ،حيــث
تســعى بغــداد باتجــاه العمــق اإلقليمــي،
إلطــاق آليــات تحقيــق االســتقرار» ،مردفــة
بالقــول «هــذا هــو تأثــر بايــدن ،وهــذا هــو
املدخــل الــذي طلبــه الرئيــس الدميقراطــي
األمريــي ،مــن حلفائــه اإلقليميــن ،وهــو
تجنــب الصدامــات والتوتــرات وتشــجيع
الحــوار وديناميكيــات التعــاون لتســهيل
فــك االرتبــاط األمريــي».
ونوهــت مجلــة «فورميكــو» اإليطاليــة ،إىل
أن «مــن بــن القضايــا التــي يطرحهــا الثالثــة
(العــراق ،األردن ،ومــر) عــى الجميــع
هــي الدفــع لتســهيل الرشاكــة االقتصاديــة-
التجاريــة ،فالجميــع يعــاين مــن آثــار الوبــاء،
والجميــع يحتــاج إىل املســاعدة ،وكذلــك
أفــكار ملرحلــة مــا بعــد الحــرب يف ســوريا،
وليبيــا واليمــن ،وحــل لل ـراع اإلرسائيــي-
الفلســطيني ،وتبادل املعلومــات واإلجراءات

بشــأن القضايــا األمنيــة باملنطقــة».
ووفقــاً للمجلــة ،تخضــع كل مــن مــر
والعــراق واألردن يف الواقــع لديناميكيــات
مرتبطــة بالتطــرف اإلســامي ،وجميعهــم
يتعاونــون يف مكافحــة اإلرهــاب ،مــع مهــام
الواليــات املتحــدة وحلــف شــال األطلــي.
وتابعــت املجلــة اإليطاليــة ،بالقول «يســعى
العــراق عــر مؤمتــره هــذا ،إىل الحصــول
عــى بنــك مــن بــن الــركاء اإلقليميــن
الرئيســيني للواليــات املتحــدة لتحقيــق
أهدافــه ،رغــم معانــاة الداخــل ،مــن نفــوذ
قــوي للميليشــيات الشــيعية».
الوساطة العراقية
ولفتــت املجلــة اإليطاليــة يف هــذا الصــدد،
إىل محــاوالت الحكومــة العراقيــة مؤخــراً
للقيــام بــدور الوســيط بــن اململكــة العربية
الســعودية وإيــران ،وســابقًا بــن إيــران
والواليــات املتحــدة» ،لكــن اآلن وبفضــل
تحالفهــا مــع عــان والقاهــرة« ،تحــاول
االســتفادة مــن هــذه األنشــطة يف اللحظــة
التــي ميكــن أن يدفعهــا املؤمتــر اإلقليمــي إىل
أن تكــون الالعــب األســاس باملنطقــة».
ـمت املجلــة اإليطاليــة ،التحالــف الثــايث
وسـ ّ
«رفــاق املنطقــة الغريبــن» ،بينــا أشــارت
إىل أن الزعــاء الثالثــة أطلقــوا عىل أنفســهم
«الشــام الجديــد ،أو بــاد الشــام الجديــدة،
أو املــرق الجديــد».
سوريا ولبنان
ويف حزيـران املايض ،أعلنــت وزارة الخارجية
األمريكيــة دعمهــا ملخرجــات القمــة الثالثية
التــي احتضنتهــا بغــداد ،وهــذا أم ـراً ليــس
هينـاً وفقــا للمجــة اإليطاليــة ،التــي ختمــت
تقريرهــا بالقــول إن «مــروع (املــرق
الجديــد) ميكــن أن يصبــح وســيلة لنقــل
إعــادة اإلعــار الالزمــة يف ســوريا مــن
جهــة ،وملســاعدة لبنــان عــى الخــروج مــن
الهاويــة مــن جهــة أخــرى ،وهــا قطعتــان
أساســيتان مــن سياســة إقليميــة واســعة
ومتفــاوض عليهــا ،سيســعى العــراق إىل
ترســيخهام يف املؤمتــر الجــاري تنظيمــه».
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سـياســة

حكايات العراقيين
مع الهجرة والمنافي
تطول لدرجة ال يمكن
حصرها ،وهي ظاهرة
ظلت مرتبطة بالتاريخ
العراقي الحديث منذ
ثالثينيات القرن
الماضي ،تتزايد وتخبو
مع الحروب والغزوات
واالنقالبات ،والقمع
السياسي والعرقي
والديني.

خالف
بين دولتين

يفتح طريقًا
للعراقيين
صوب أوروبا

فيلي

لكــن ان تحــدث اآلن ،ويحتــل العراقيــون
مشــهد الصــدارة يف األزمــة املتفاقمــة يف
ليتوانيــا بســبب تدفــق املهاجريــن إليهــا،
فهــذه مســألة يجــب التوقــف عندهــا
مطــوال.
ولطاملــا خــرج العراقيــون اىل املنــايف فيــا
كانــت السياســات والحــروب تفــرض
تحوالتهــا عــى حياتهــم منــذ القــرن املــايض،
او يالحــق االضطهــاد اقلياتــه ومكوناتــه
كالكــورد واملســيحيني والشــيعة واليهــود،
وقــد انتــروا يف أنحــاء العــامل ،وصــارت لهم
حياتهــم وعائالتهــم واحفادهم ،بــل وصارت
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لهــم ثقافتهــم الخاصــة ،وازدهــر أدب املنايف
العراقــي مــن شــعر وفــن وصحافــة واعــام.
وال تختلــف محــاوالت العبــور اىل ليتوانيــا
عــى أمــل الوصــول مــن خاللهــا اىل بقيــة
الــدول األوروبيــة ،عــن موجــات الهجــرة
غــر الرشعيــة التــي انخــرط فيهــا ع ـرات
آالف العراقيــن عــى مــر العقــود املاضيــة،
مثلــا فعلــوا يف العــام  2015مســتغلني
الخــاف بــن تركيــا واليونــان ،للتدفــق
باتجــاه أوروبــا ،وال حتــى عــن الهجــرة التــي
تتــم بطريقــة رشعيــة ،اذ ان هدفهــا واحــد
وهــو الخــروج مــن العـراق -مهــا تعــددت

االســباب واختلفــت -عــى امــل الوصــول اىل
عــامل جديــد افضــل.
ولهــذا ،فــإن يف ظاهــرة موجــة الهجــرة
الحاليــة باتجــاه ليتوانيــا ،تتــم اآلن فيــا
يفــرض ان يكــون العــراق وطنــا طبيعيــا
وآمنــا للبقــاء والحيــاة ،وهــو مــا يبــدو انــه
غــر متــاح بالنســبة لهــم.
ورمبــا بســبب ذلــك ،تحولــت ليتوانيــا
بالنســبة إليهــم فجــأة اىل نافــذة عبــور
للخــروج مــن العــراق .وبــدا ان هــذه
"النافــذة" فتحــت أمامهــم منــذ العــام
املــايض ،لكــن ظاهــرة الهجــرة اليهــا

تفاقمــت يف االســابيع والشــهور االخــرة
لدرجــة ان ليتوانيــا اســتنجدت فعليــا
باالتحــاد االورويب ملؤازتهــا.
فامذا يجري؟
توتــرت العالقــات بيالروســيا مــع ليتوانيــا
بســبب موقــف االتحــاد االورويب مــن
االنتخابــات التــي شــهدتها بيالروســيا يف
صيــف العــام  ،2020حيــث اعتــر انهــا مل
تكــن نزيهــة وشــكك يف رشعيــة فــوز الرئيس
الكســندر لوكاشــينكو بواليــة سادســة بعــد
حصولــه عــى  80%مــن االصــوات.
وتتهــم ليتوانيــا ،التــي تشــرك مع بيالروســيا

يف حــدود يبلــغ طولهــا نحــو  680كيلومــرا،
مينســك "بتعمــد" الســاح للمهاجريــن
بعبــور حدودهــا .وتشــر تقاريــر اىل
ان معظــم املهاجريــن الــذي وصلــوا اىل
ليتوانيــا قــد طلبــوا بالفعــل اللجــوء،
بينهــم مواطنــون مــن الع ـراق وأفغانســتان
والكامــرون وســوريا .ويبــدو ان املشــكلة
االضافيــة القامئــة ان هــؤالء املهاجريــن
يتخلصــون مــن جــوازات ســفرهم واوراقهــم
الثبوتيــة مــن هويــات وغريهــا ،ملنــع
الســلطات الليتوانيــة مــن اعــادة تســفريهم
اىل بالدهــم االصليــة.
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وبطبيعــة الحــال ،ترفــض بيالروســيا اعــادة
اســتقبال هــؤالء املهاجريــن الــذي انطلقــوا
مــن اراضيهــا ،ويبــدو ان بيالروســيا تتحــرك
بدافــع انتقامــي بعــد العقوبــات التــي
فرضهــا االتحــاد االورويب عــى بــاده .ولهــذا،
فــان التهمــة الليتوانية-االوروبيــة املوجهــة
االن اىل الرئيــس لوكاشــينكو انــه يســتخدم
املهاجريــن كســاح بســبب اعالنــه انــه لــن
مينــع املهاجريــن مــن عبــور الحــدود مــع
االتحــاد االورويب ،ألن مينســك مل تعــد متلــك
املــال وال القــوة لذلــك بســبب العقوبــات
الغربيــة ،عــى حــد قولــه.
ويبــدو ان العراقيــن هــم الرشيحــة االكــر
مــن املســتفيدين مــن هــذه الثغــرة الخالفية
بــن بيالروســيا وليتوانيــا ،والعديــد منهــم ال
يحملــون جــوازات ســفر بحســب مــا يؤكــد
مســؤولون ليتوانيــون اشــتكوا قبــل ايــام
عــى ســبيل املثــال مــن انهــم احتجــزوا
 171شــخصا ،جميعهــم مــن الع ـراق ،أثنــاء
محاولتهــم العبــور بشــكل غــر قانــوين مــن
بيالروســيا ،وهــو أكــر عــدد يتــم احتجــازه
عــى الحــدود خــال يــوم واحــد يف العــام
 .2021ويف يــوم آخــر اعلــن الليتوانيــون
احتجــاز  287مهاج ـرا يف يــوم واحــد وهــو
مــا رفــع العــدد االجــايل للمهاجريــن
املحتجزيــن حتــى االن هــذا العــام اىل نحــو
 3832شــخصا.
ويف ظــل هــذا الواقــع ،أعلــن ليتوانيــا يف
 2متوز/متــوز  ،2021فــرض حالــة الطــوارئ
عــى خلفيــة تدفــق املهاجريــن.
وبرغــم اتــاف جــوازات ســفرهم ووثائــق
هوياتهــم ،قالــت وزيــرة الداخليــة
الليتوانيــة أجنــي بيلوتيتــو خــال زيــارة اىل
معــر حــدودي "هدفنــا الرئيــي وواجبنــا
هــو إعــادة هــؤالء األشــخاص إىل بلدانهــم
األصليــة يف أرسع وقــت ممكــن وأن الســبيل
الوحيــد لذلــك هــو بايوائهــم عــى وجــه
الرسعــة يف مراكــز بحيــث ميكــن بــدء عمليــة
مراجعــة طلبــات لجوئهــم".
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وكانــت قنــاة "يورونيــوز" االوروبيــة
ذكــرت يف االســبوع املــايض ان الســلطات
الليتوانيــة تعتقــد ان غالبيــة الذيــن حاولــوا
دخــول ليتوانيــا يســافرون اىل العاصمــة
البيالروســية مينســك ،يف واحــدة مــن اربــع
رحــات جويــة اســبوعية مــن الع ـراق تقــل
مــا يصــل اىل  500راكــب عــى طائــرات
"بوينــغ ."747
ويف محاولــة الحتــواء املوقــف ،قــام وزيــر
خارجيــة ليتوانيــا غابريليوس الندســبريغيس
بزيــارة اىل بغــداد الشــهر املــايض ،الجــراء
محادثــات مــع املســؤولني العراقيــن.
امــا الرئاســة الليتوانيــة فقــد وجهــت رســالة
اىل االتحــاد االورويب طالبــة املســاعدة عــى
مبــدأ ان "حامية الحــدود الخارجيــة لالتحاد

األورويب مســؤولية مشــركة لجميــع الــدول
األعضــاء".
وهنــاك مــؤرشات عــى ان امللــف ســتأخذ
منحــى جديــدا اذ قــال مســؤول يف
منظمــة الهجــرة الدوليــة ان الســلطات
الليتوانيــة مســتعدة لعــرض مبالــغ ماليــة
عــى املهاجريــن "غــر الرشعيــن" مــن
آســيا وإفريقيــا القادمــن عــر بيالروســيا،
إلعادتهــم إىل بلدانهــم.
واوضــح مديــر مكتــب منظمــة الهجــرة يف
ليتوانيــا إيتفيــداس بينغياليــس يف حديــث
لإلذاعــة اللتوانيــة ،إن "الحجــم الدقيــق
للمدفوعــات مل يحــدد بعــد ،لكنهــا لــن
تقــدم عــى شــكل نقــود يف أي حال" ،مشــرا
اىل ان األمــوال ســتخصص كتعويضــات عــن

نفقــات العــودة إىل البلــد الــذي غــادره
املهاجــر وترتيــب أمــوره هنــاك ،مضيفــا
أنهــا "قــد تكــون كتعويضــات عــن اســتئجار
املســاكن والتعليــم املهنــي أو الدعــم املــايل
إلطــاق مــروع عمــل".
واشــار بينغياليــس إىل أنــه يف كثــر مــن
الحــاالت يبيــع املهاجــرون املتجهــون إىل
االتحــاد األورويب مســاكنهم يف بلدهــم
االصــي مــن أجــل دفــع مبالــغ قــد تصــل إىل
 10آالف يــورو ،لالشــخاص الذيــن ينظمــون
هجرتهــم غــر الرشعيــة ،وال ميتلكــون منازل
يعــودوا إليهــا.
وبــكل االحــوال ،فــان رئاســتي الجمهوريــة
والحكومــة يف ليتوانيــا خاطبتــا االتحــاد
االورويب للتحذيــر مــن الوضــع الصعــب،

وطلــب املســاعدة عــى شــكل معــدات
لحاميــة ومراقبــة حدودهــا مــع الجــارة
بيالروســيا ،واكدتــا يف الرســالة "هــذا هجــوم
هجــن واســتخدام هجــرة غــر رشعيــة
برعايــة دولــة كســاح".
واعتــرت الرســالة ان موقــف بيالروســيا
هــذا جــاء ردا عــى مســاندة االتحــاد
األورويب للمعارضــة الدميقراطيــة يف
بيالروســا والعقوبــات األوروبيــة ضــد
القيــادة "الديكتاتوريــة" يف مينســك،
بحســب تعبريهــا.
امــا املفوضــة األوروبيــة للهجــرة والشــؤون
الداخليــة إيلفــا يوهانســون فقالــت يف
خطــاب موجــه إىل وزراء داخليــة التكتــل
األورويب إن "االســتغالل غــر املقبــول

للبــر ألغـراض سياســية يجــب أن يتوقــف
وان أولويتنــا القصــوى يجــب أن تكــون
مســاعدة ليتوانيــا يف تأمــن حدودهــا مــع
بيالروســا .أدعوكــم جميعــا إىل االســهام يف
هــذا الجهــد كأولويــة".
واثــار تدفــق املهاجريــن بهــذه االعــداد
اضطرابــا اجتامعيــا يف ليتوانيــا التــي اضطرت
قواتهــا االمنيــة اىل مواجهــة تظاهــرات
غاضبــة االســبوع املــايض ،احتجاجــا عــى
اقامــة مخيــات للمهاجريــن اليوائهــم.
كــا جــرى تجمــع احتجاجــي أمــام مقــر
الحكومــة يف فيلنيــوس للتعبــر عــن
للتنديــد بخطــط إيــواء املهاجريــن يف إقليــم
ديفينيســكيس الحــدودي.
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البيضة بـ  250دينارًا!

الدعــوات لدعــم المنتــج المحلــي للحــد
مــن المســتورد ،هــل هــي واقعيــة
فعــا فــي الوقــت الــذي يشــهد النــاس
ارتفاعــا فــي االســعار مــع كل عمليــة
ايقــاف لالســتيراد ،شــمل حتــى
المنتجــات الزراعيــة فــي بلــد زراعــي
اصــا يتمتــع بثــروات ميــاه قــل
نظيرهــا؛ فيمــا يســجل علــى الوضــع
العراقــي مقارنــة بأكثــر البلــدان
تخلفــا تدهــورا خطيــرا يقتــرب مــن
نســبة الصفــر او مــا دونــه فــي االنتــاج
الصناعــي والزراعــي و يقتــرن بــه
اخفــاق تجــاري.
فيلي
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المنتج المحلي غياب الدعم وفوضى اسعار المستهلك

وارتفعــت يف اآلونــة االخــرة اســعار بيــض
املائــدة والدجــاج بشــكل متزايــد ليصــل
ســعر الطبقــة الواحــدة اىل  7االف دينــار
او تجــاوزه ،يف وقــت كانــت تــراوح
مــا بــن  4ـ  5االف دينــار او  6آالف يف
اســوأ االحتــاالت ،وفيــا اشــر اىل ان
احــد االســباب الرئيســة الرتفــاع االســعار
هــو توقــف االســترياد مــن دول الجــوار،
وشــكاوى املزارعــن مــن ارتفــاع اســعار
االعــاف واللقاحــات واالدويــة البيطريــة
بســبب ارتفــاع ســعر رصف الــدوالر ،فــان
الجهــات الحكوميــة بحســب املتخصصــن
واملراقبــن تقــف عاجــزة عــن معالجــة
املوقــف برغــم امكانــات الدولــة الهائلــة،
وكأن االمــر ال يعنيهــا بحســب قولهــم
؛ وعــى ســبيل املثــال عــزا مســؤولون
يف دوائــر وزارة الزراعــة اســباب ارتفــاع
اســعار منتجــات الدواجــن اىل غــاء اســعار
االعــاف املســتوردة بســبب اســعار الــدوالر
وتواجــد كثــر مــن م ـزارع تربيــة الدواجــن
غــر املجــازة رســميا التــي تســحب االعــاف
مــن االســواق املحليــة مــا ســبب ارتفاعــا
كبــرا بأســعارها ،بحســب ترصيحاتهــم
التــي اضافــت ازمــة تــردي الكهربــاء وغــاء
الوقــود اىل مســببات االزمــة ،ويلفــت
املراقبــون اىل املفارقــة يف هــذا املوضــوع،
اذ ان الحكومــة هــي التــي خفضــت قيمــة
العملــة العراقيــة مقابــل الــدوالر ،كــا انهــا
مــن املفــرض اال تســمح بافتتــاح مــزارع
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غــر مجــازة للدواجــن ،وان تدعــم مصــادر
املنتــج املحــي يف مجــال الكهربــاء والوقــود
وغريهــا مــن املتطلبــات يك ينافس املســتورد
االجنبــي ويك يخفــض اســعاره.
انهيار الصناعة وعقم املبادرات والحلول
وفيــا أعلنــت وزارة الصناعــة العراقيــة،
عــى لســان مســؤوليها عــن توقــف 18167
مرشوعــاً صناعيــاً عــن العمــل ،كشــف
اتحــاد الصناعــات العراقيــة عــن تواجــد 54
ألــف مــروع مســجل يف االتحــاد ،وكذلــك
 21ألــف مــروع لــدى مديريــة التنميــة
الصناعيــة ،وأكــد توقــف نحــو  90%مــن
هــذه املشــاريع الحيويــة ،بســبب عــدم
املقــدرة عــى املنافســة ،وعــدم حضــور
بيئــة أعــال آمنــة ،وبنــى تحتيــة مثاليــة
مثــل املــدن الصناعيــة ،وبإضافــة املشــاريع
الصناعيــة الصغــرة واملتوســطة ،يقــدر
متخصصــون ان املشــاريع املتعطلــة قــد
تصــل اعدادهــا إىل  100ألــف مــروع
معطــل.
وفيــا رحــب اتحــاد الصناعــات العراقيــة
بإجــراءات الحكومــة ،لتقليــل االســترياد
ومســاعدة املنتــج املحــي عــى املنافســة،
بحســب تعبــره ،فانــه طالــب الجهــات
الحكوميــة بوجــوب دعــم الطبقــات الهشــة
والضعيفــة عــن طريــق دعــم املنتجــات
املســتوردة التــي تتعلــق بحيــاة الســكان،
وكذلــك تزويــد املصنعــن العراقيــن باملــواد
األوليــة املدعومــة لتعويــض النقــص ،مــع
تــرك املــواد الكامليــة واالســتهالكية وغــر
الرضوريــة مــن دون دعــم ،بحســب ترصيــح
لــه ،منوهــا إىل عــدم وجــود دعــم حكومــي
حقيقــي للصناعــة املحليــة ،فيــا املــواد
املســتوردة مدعومــة يف بلدانهــا بصناديــق
دعــم الصــادرات ،بحســب قولــه .
واوضــح اتحــاد الصناعــات العراقيــة ،أن
الرســوم التــي يدفعهــا املص ّنــع العراقــي إىل
دوائــر الدولــة تبلــغ أكــر من  30رســا ،كام
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أن كلفــة الوقــود والكهربــاء عاليــة وغــر
مدعومــة ،وأكــر املنتجــات الوطنيــة غــر
محميــة بقانــون حاميــة املنتجــات ،فضــا
عــن أن هنــاك إغراقــا ســلعيا مقصــود ،عــى
حــد وصــف االتحــاد.
مــن جانبهــا تذكــر وزارة الصناعــة أســبابا
ــدم املعــدات الصناعيــة؛
عــدة ،منهــا ِق َ
ألن أغلبهــا تســتعمل منــذ عــام ،1960

وتعرضــت يف زمــن حصــار التســعينات
لالســتهالك ،بســبب العمــل املســتمر
ونقــص معــدات الصيانــة آنــذاك ،وكذلــك
الحــروب ،ومــا تعرضــت لــه عــى يــد
داعــش ،بحســب ترصيــح للــوزارة ،وهنــا
ايضــا يلفــت املراقبــون اىل ان العــرة
ليســت يف الترصيحــات وتشــخيص الخلــل
وامنــا عالجــه ،ويقولــون ان االمــر يتعلــق

« السلع التركية واإليرانية مثال ،ستبقى أسعارها
أقل من المحلي ،بسبب انخفاض قيمة الليرة
التركية والريال اإليراني إلى مستويات متدنية
جدا ،وبهذا تبقى تنافسيتها أعلى من تنافسية
السلع العراقية»
بإمكانــات دولــة ومــوارد هائلــة وردت
اىل خزينتهــا منــذ عــام  2003فكيــف ال
تعالــج املشــكلة وتكتفــي بالحديــث عنهــا
ومراكمتهــا؟! بحســب قولهــم.
لجنــة االقتصــاد واالســتثامر يف الربملــان
كانــت قــد حــذرت مــن تداعيــات قــرار
خفــض قيمــة الدينــار العراقــي ،الــذي
أدى إىل ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات،
ولحــق الــرر جميعــه باملواطــن العراقــي
البســيط ،بســبب الفســاد وســوء اإلدارة،
عــى حــد تعبريهــا؛ وعــدت قـرار تخفيــض
قيمــة الدينــار رضبــة قاصمــة للشــعب
العراقــي ،لعــدم تواجــد ســيطرة عــى
األســواق ،التــي بــدأت تتالعــب بحــال
املواطن البســيط وتفاقم معيشــته ،بحســب
تعبريهــا؛ وبحســب املتخصصــن فــأن
أنشــطة القطــاع الحقيقــي ،مثــل الزراعــة
والصناعــة ،ال تعتمــد عــى ســعر الــرف

إال بشــكل بســيط جــدا ،وهــذا يعنــي أن
تخفيــض ســعر رصف الدينــار العراقــي مينــح
املنتــج املحــي فرصــة ملنافســة املنتجــات
املســتوردة ،مبعنــى أن الســلع اإليرانيــة
والرتكيــة وغريهــا مــن الســلع املســتوردة
يف األســواق العراقيــة ،ســتصبح أغــى مــن
الســابق ،بحســب قولهــم.
ومــع ذلــك فــان " الســلع الرتكيــة واإليرانيــة
مثــا ،ســتبقى أســعارها أقــل مــن املحــي،
بســبب انخفــاض قيمــة اللــرة الرتكيــة
والريــال اإليــراين إىل مســتويات متدنيــة
جــدا ،وبهــذا تبقــى تنافســيتها أعــى مــن
تنافســية الســلع العراقيــة" ،بحســب
تشــخيصهم ،مضيفــن لذلــك ،أن املنتــج
املحــي ال ميكــن لــه إنتــاج جميــع أنــواع
الســلع التــي تتطلبهــا الســوق العراقيــة،
فقــد يكــون هنالــك إنتــاج زراعــي
للخــروات وبعــض الفواكــه ،ولكــن ال

يســد حاجــة الســوق بشــكل كامــل ولذلــك
تبقــى هنالــك حاجــة لالســترياد ،بحســب
قولهــم .ويحــذر متخصصــون ومراقبــون
وحتــى نــواب ومســؤولون مــن ان أكــر
املنتجــات الوطنيــة غــر محميــة بقانــون
حاميــة املنتجــات ،و ان هنــاك إغراقــا
ســلعيا مقصــودا وشــبهات غســيل األمــوال،
و يتحدثــون عــن تواجــد شــخصيات
متنفــذة ممــن لديهــم صناعــات خــارج
البلــد ،وال يســمحون بقيــام صناعــة جديــدة
يف داخــل العــراق ،ألنهــم يريــدون أن
يبقــى العـراق ســوقا اســتهالكية ملنتجاتهــم،
بحســب ترصيحاتهــم ،مبديــن االســف ملــا
يعانيــه العــراق مــن حــرب وســوء إدارة
وفســاد ،ورصاع إقليمــي ودويل ،اذ تعمــل
بعــض الــدول عــى إغ ـراق البلــد بالبضائــع
الســتنزاف ميزانياتــه ،بحســب قولهــم.
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مرائب
السيارات
في بغداد
فوضى الشوارع
والتجاوز على المحال
وجباية غير قانونية
منــذ عــام  2003تكاثــرت المركبــات في العراق بشــتى انواعها بصورة
كبيــرة ألســباب عــدة اهمهــا فتــح االســتيراد علــى مصراعيــه بضرائب
تــكاد تكــون رمزيــة بعــد ان عانــى النــاس مــن عقوبــات تواصلــت 12
ســنة منــع فيهــا اســتيراد معظــم االشــياء؛ وبرغــم تعاظــم اعــداد
المركبــات فــان البنــى التحتيــة الخاصــة بالنقــل والمــرور لــم تنفــذ بمــا
يــوازي ذلــك بحســب المراقبيــن والمتابعيــن.. ،
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فيلي

وتعلقــت تلــك الشــحة باألســاس يف انشــاء
الشــوارع او فتــح او مرائــب الســيارات
فظلــت الفــوىض تــرب اطنابهــا يف هــذا
الجانــب ،الســيام يف العاصمــة بغــداد.
وانتــرت فــوىض ســاحات وقوف الســيارات
غــر املرخصــة وتتابعــت بنتيجتهــا فــوىض
الشــوارع واســتغل مالكوهــا ألصحــاب
الســيارات وتحكمــوا بأســعار الوقــوف
مســتفيدين مــن تخلــف املواصــات يف ظــل
انعــدام القوانــن املنظمــة لذلــك ،وغيــاب
أي مشــاريع إلنشــاء مرائــب نقــل حديثــة،
وكذلــك لغيــاب دور امانــة بغــداد املفرتض.
وحتــى ونحــن يف عــام  2021يؤكــد املراقبون

عــى ان رجــال رشطــة املــرور ومســؤولو
أمانــة العاصمــة وهــي الجهــة االداريــة
الحكوميــة املســؤولة عــن بغــداد يعجــزون
عــن إزالــة تلــك املرائــب غــر القانونيــة،
بحســب قولهــم ،ويقولــون ان املفارقــة
تتمثــل يف ان صاحــب الســيارة يجــر عــى
دفــع اجــرة الوقــوف التــي تبلــغ آالفــا حتــى
لــو كان مــكان املوقــف رصيفــاً أو ســاحة
عامــة مخصصــة للوقــوف مجانـاً يف األصــل،
الفتــن اىل انــه يجــرى بظــل هــذه الفــوىض
التــرف حتــى باألزقــة واألفــرع الســكنية
املحاذيــة لألســواق واملناطــق القريبــة مــن
املؤسســات الحكوميــة ،التــي تشــهد عــادة

زحمــة مــرور مــع تــدين يف عــدد مواقــف
الســيارات.
ويلفــت املراقبــون اىل ان الغريــب يف االمــر
ان هنــاك ترصيحــات ملســؤولني يف أمانــة
بغــداد يشــرون فيهــا إن اغلــب األشــخاص
الذيــن يســيطرون عــى هــذه املواقــف
ويديرونهــا موالــون ملجموعــات مســلحة أو
شــخصيات مقربة منهــا ،ويحظــون بحاميتها
التــي تحولــت إىل أشــبه بحصانــة تجعــل أي
موظــف يف أمانــة بغــداد يتجنــب الدخــول
يف أي نــوع مــن املشــكالت معهــم بحســب
ترصيحــات اعالميــة لبعــض موظفــي
االمانــة.
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وفيــا يتعلــق بأجــور ايقــاف الســيارات
يف تلــك املواقــف فانهــا تختلــف بحســب
املناطــق ،ويشــر بعــض ســواق الســيارات
اىل انهــا تــراوح بــن ألفــي دينــار و 5آالف
دينــار ،واكــر مــن ذلــك يف بعــض املناطــق،
ملجــرد انهــم يوقفــون ســيارتهم حتــى
لســاعة واحــدة برغــم ان امانــة بغــداد
كانــت قــد حــددت اجــرة التوقــف بألــف
دينــار ،ويقــول بعــض ســواق املركبــات ان
بعــض الكراجــات تســتويف اكــر مــن ذلــك
بكثــر ،حتــى ان مبلــغ الوقــوف يتجــاوز 15
الــف دينــار يف بعــض املناطــق.
اللجنــة األمنيــة النيابيــة تنــوه اىل ان
االضطــراب يف تنظيــم اوضــاع املركبــات
املتكاثــرة التــي دخلــت اىل العـراق بعــد عام
 2003دفــع أشــخاصا ينتمــون إىل أحــزاب
وفصائــل وعصابــات منظمــة إىل اســتغالل
األزمــة ،بحســب ترصيــح للجنــة ،التــي
تضيــف تســيطر شــخصيات اعتياديــة عــى
معظــم الكراجــات يف املناطــق الشــعبية.
وهــؤالء مــن أهــايل املناطــق نفســها ،يف
حــن تســعى الســلطات املحليــة وتحديــداً
أمانــة بغــداد إىل اإلمســاك بامللــف ،لكنهــا
تصطــدم بتهديــدات وضغــوط لنافذيــن.
وتوضــح دائــرة مــرور الكـرادة مــن جهتهــا،
بانــه يتواجــد يف بغــداد وحدهــا مئــات مــن
الكراجــات ،لكــن تلــك املســجلة رســمياً
والتابعــة لدوائــر البلديــة وأمانــة بغــداد
ال متثــل إال ربــع عددهــا املنتــر عــى
األرض ،بحســب قــول مســؤول يف الدائــرة،
ويلفــت ايضــا اىل أن الســلطات املحليــة
وأمانــة بغــداد ال تســتطيع مواجهــة خــروق
العصابــات الحزبيــة والجهــات النافــذة عــى
صعيــد خلــق كراجــات وإغــاق شــوارع
وفتــح منافــذ متتــد مــن أحيــاء ســكنية
عــى شــوارع رئيســة مــن دون اللجــوء إىل
الســلطات املختصــة التــي تعرضــت قراراتهــا
اإلداريــة إلضعــاف كبــر ومتعمــد ،عل ـ ً
ا أن
األحـزاب ممثلــة أيضـاً يف الدوائــر الحكومية
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االضطراب في تنظيم
اوضاع المركبات المتكاثرة
التي دخلت الى العراق
بعد عام  2003دفع
أشخاصا ينتمون إلى أحزاب
وفصائل وعصابات منظمة
إلى استغالل األزمة ،
تسيطر شخصيات اعتيادية
على معظم الكراجات
في المناطق الشعبية.
وهؤالء من أهالي المناطق
نفسها.

التــي يفــرض أن تحاســب املخالفــن ،عــى
حــد وصفــه.
ويعــاين ســكان املناطــق الســكنية مــن
ظاهــرات انتشــار مرائــب الســيارات غــر
النظاميــة يف مناطقهــم يف اوقــات دخولهــم
وخروجهــم مــن وإىل بيوتهــم ،بحســب
قولهــم مشــرين اىل ان ذلــك يحــدث
بخاصــة اوقــات الصبــاح والخــروج اىل
العمــل او املــدارس والكليــات ،شــاكني مــن
ان مرائــب الســيارات تختلــط مــع كراجــات
النقــل ومشــرين اىل ان هنــاك ســاحات

متوفــرة كثــرة ،ميكــن ان تكــون كراجــا
جامعــا لجميــع الســيارات ،وليــس مــن
املعقــول ان تكــون هنــاك اربــع او خمــس
كراجــات عــى جانبــي الشــارع يف مســافة ال
تتجــاوز املئــة مــر ،عــى حــد قولهــم.
يحــدث ذلــك فيــا يشــكو أصحــاب
الكراجــات االصوليــة واملجــازة مــن قبــل
أمانــة بغــداد ،مــن كــرة املتجاوزيــن عــى
االرصفــة يف بغــداد خاصــة املناطــق املهمــة
والتجاريــة الذيــن ارضوا بهــم كثــرا وادت
تحركاتهــم اىل عــدم تحقيــق االربــاح التــي

اعتــادوا عليهــا لســد نفقاتهــم والرضيبــة
التــي تفــرض عليهــم ،بحســب قولهــم ،فيام
يوجــه صاحــب احــد الكراجــات النظاميــة
اللــوم اىل النــاس بالقــول ،إن “اغلــب
املواطنــن هــم مــن ســاعد عــى انتشــار
هــؤالء النهــم يتعاملــون معهــم متناســن
أنــه يف حــال متــت رسقــت ســياراتهم لــن
يجــدوا اصحــاب الكراجــات العشــوائية
وهــذا يعــود اىل قلــة الوعــي لــدى البعــض،
بحســب تعبــره ،داعيــا األجهــزة األمنيــة
إىل رضورة “تكثيــف الجهــود للحــد مــن

تلــك الظاهــرة العشــوائية التــي تؤثــر عــى
اصحــاب الكراجــات املجــازة”.
ويعــاين ايضــا اصحــاب املحــال التجاريــة
التــي تحولــت شــوارع امــام محالهــم اىل
كراجــات مــن األمــر ،فيقــول صاحــب محــل
تجــاري يف شــارع الســعدون وســط بغــداد
انــا ال اعــرف احــدا مــن هــؤالء الذيــن
يقفــون امــام املحــال التجاريــة لكننــي
اراهــم يقفــون هنــا ويجبــون االمــوال مــن
املواطنــن ،لكــن ليــس يل اي عالقــة بهــم
وهــم يتغــرون بــن مــدة واخــرى ،لكننــا

كأصحــاب محــال تجاريــة منعناهــم بالفــرة
االخــرة مــن ركــن اي ســيارة امــام محالتنــا
بعــد التوجيهــات التــي صــدرت مــن قبــل
االجهــزة االمنيــة ،متســائال كيــف لهــم ان
يقفــوا يف االزقــة والطــرق العامــة ويجبــون
االمــوال مــن املواطنــن مــن دون ان تكــون
لهــم اي عالقــة مــع امانــة بغــداد او جهــة
امنيــة؛ لــذا انــا اطالــب الحكومــة بالتحقــق
مــن هــذا االمــر ومعرفــة مــن وراء هــؤالء
الــراق ،بحســب تعبــره.
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المخاطر تهدد أسلوب عيش السكان

مياه الشرب والزراعة شحة دائمة بغياب الحلول الجذرية

منــذ أعــوام وشــحة الميــاه فــي
العــراق تتفاقــم مــن ســنة
ألخــرى وتهــدد نمــط حيــاة
التجمعــات الســكانية بصــورة
فعليــة الســيما فيمــا يتعلــق
بميــاه الشــرب او الميــاه
المســتعملة ألغــراض الزراعة؛
فيمــا يتســاءل البعــض
عــن التداعيــات االجتماعيــة
المترتبــة علــى ذلــك ،و هــل
ان كــوارث الميــاه ومعانــاة
الفالحيــن مثــا تتســبب فــي
هجــرات جديــدة مــن الريــف
الــى المدينــة بخاصــة الــى
العاصمــة بغــداد ،و ايــن
الحقيقــة فــي التصريحــات
المتضاربــة بشــأن الميــاه؟
فـــيـلـــي
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فعــى صعيــد مياه الســقي فــان محافظات
عــدة تشــهد نقصــا حــادا يف مناســیب
املیــاه ،مــا تســبب يف تعرضهــا للجفــاف
ودمــار مســاحات واســعة مــن األرايض
الزراعيــة ،كــا ان كثــرا مــن املناطــق
تعــاين مــن نقــص حــاد يف ميــاه الــرب،
يشــمل ذلــك حتــى العاصمــة بغــداد التــي
يالحــظ انهــا تشــهد هجــرة ملحوظــة اليهــا
منــذ عــدة ســنوات بأمــل االســتفادة مــن
خدماتهــا املفرتضــة ،اال انــه وبحســب
املراقبــن فــان حالهــا حــال املحافظــات
االخــرى اذا مل يكــن اســوأ.
وحــذر تقريــر صــادر عــن املنظمــة
الدوليــة للهجــرة التابعــة لألمــم املتحــدة
يف وقــت ســابق ،مــن أن مســتويات
امليــاه يف نهــري دجلــة والف ـرات تتناقــص
«مبعــدل غــر مســبوق» ،مــا قــد يــؤدي
إىل تهجــر قــري ملجتمعــات بأكملهــا،
بحســب التقريــر ،ويف ديــاىل مثــا وهــي
محافظــة زراعيــة بامتيــاز ،جــرى التحذيــر
بصــورة مبكــرة منــذ شــهر مايــس 2021
مــن تناقــص امليــاه اىل درجــة كبــرة حتــى
ان مراقبــن حــذروا مــن ان شــح امليــاه
فيهــا يهــدد بتحولهــا إىل مدينــة خاليــة
مــن الســكان ،عــى حــد تعبــر البعــض.
ويشــر مســؤولون يف املحافظــة إىل ان
قلــة االيــرادات املائيــة الوافــدة مــن
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''

بحسب وزارة الموارد
المائية االتحادية فان
ندرة هطول األمطار
أدت إلى انخفاض تدفق
النهرين الرئيسين في
العراق إلى  ،% 50مقارنة
بعام  ،2020و أن انخفاض
تدفق المياه من إيران إلى
«سد دربندخان» يعني أن
قطع المياه من الجانب
اإليراني وصل إلى % 100

إي ـران وتركيــا  ،أثــرت بشــكل كبــر عــى
كميــات امليــاه يف العــراق ،مــا ادى اىل
ان تعــاين أغلــب مــدن ديــاىل مــن هــذه
األزمــة التــي أثــرت ســلبا عــى رشيــان
املحافظــة املتمثــل بالزراعــة ،الســيام أن
كثرييــن مــن ســكانها ميتهنــون العمــل يف
القطــاع الزراعــي ويعدونــه مــورد رزق
لهــم .وحــذرت مصــادر محليــة مــن أن
ديــاىل مقبلــة عــى كارثــة مائيــة محققــة،
بحســب وصفهــم ،يف ظــل تلكــؤ الســلطات
عــن إيجــاد حلــول جذريــة للتعامــل مــع
الوضــع الخطــر الــذي متــر بــه املحافظــة،
واالكتفــاء باتخــاذ حلــول ترقيعيــة،
بحســب ترصيحاتهــم.
ويــرى محللــون ان للعامــل الســيايس دورا
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أساســيا يف مــا يعانيــه العـراق مــن جفاف،
ويلفتــون اىل ان تركيــا بــدأت باالســتعامل
املك ّثــف مليــاه نهــري دجلــة والف ـرات مــا
ـد أليســو
هــدد حصتــه املائيــة ،بإقامتها سـ ّ
الضخــم عــى نهــر دجلــة؛ كــا أن تحويــل
إيــران لروافــد نهــر دجلــة أدى أيضــا إىل
تراجــع التدفــق إىل «ســد دربندخــان»،
وبحســب وزارة املــوارد املائيــة االتحاديــة
فــان نــدرة هطــول األمطــار أدت إىل
انخفــاض تدفــق النهريــن الرئيســن يف
العـراق إىل  ،% 50مقارنــة بعــام  ،2020و
أن انخفــاض تدفــق امليــاه مــن إي ـران إىل
«ســد دربندخــان» يعنــي أن قطــع امليــاه
مــن الجانــب اإليــراين وصــل إىل 100
 ،%بحســب الــوزارة وقــد تســبب ذلــك

يف أزمــة شــديدة يف حــوض نهــر ديــاىل،
كــا ان انخفــاض إي ـرادات نهــري دجلــة
والفـرات بنحــو نصف معدالتهــا االعتيادية
يف األعــوام املاضيــة ،تســبب بانخفــاض
مقــداره مليــار لــر مكعــب مــن امليــاه
وخــروج  260ألــف دونــم مــن األرايض
الزراعيــة املنتجــة عــن الخدمــة ،بحســب
إحصائيــات شــبه رســمية ،كــا ويخــر
البلــد يف الوقــت ذاتــه آالف املليــارات
املكعبــة ســنوياً ارتباطــا باملشــكالت املائية
الرتكيــة اإليرانيــة العراقيــة.
وشــهد العــراق مؤخــرا تراجعــا كبــرا يف
مناســيب نهــري دجلــة والف ـرات ،خاصــة
يف املحافظــات الجنوبيــة ،مــا دفــع
مبنظــات حقوقيــة ونقابــات إىل التحذيــر

مــن آثــار كبــرة عــى القطــاع الزراعــي
واحتــال توقــف بعــض محطــات ميــاه
الــرب يف تلــك املحافظــات ،لكــن وزارة
املــوارد املائيــة تقــول أن لديهــا خزينــا
مائيــا مناســبا لهــذا املوســم.
وبشــأن ايــرادات امليــاه القادمــة مــن
إيـران ،هنــاك تفــاوت وقلــة يف اإليـرادات
يف ســد دربندخــان مبحافظــة الســليامنية
بكوردســتان العــراق حيــث وصلــت إىل
معــدالت متدنيــة جــداً ،وكذلــك ســد
دوكان يف املحافظــة نفســها التــي وصلــت
نســبة االنخفــاض فيــه اىل  ،70%بحســب
ترصيحــات مســؤولني يف املــوارد املائيــة
الذيــن يعيــدون التذكــر بــأن ديــاىل هــي
األكــر تــرراً كونهــا مــن املحافظــات

الزراعيــة املهمــة ومصــدر إروائهــا يعتمــد
عــى نهــر ديــاىل ســروان بنحــو،80%
وكذلــك نهــر دجلــة بنحــو .20%-19
وتســبب انخفــاض معــدالت اإليــرادات
املائيــة يف مناطــق وســط وجنــوب
العـراق ،وتحديــداً األهــوار ،بارتفــاع نســبة
امللوحــة فضــا عــن تباطــؤ رسعــة جريــان
هــذا املجــرى ،مــع احتــال تكـرار جفــاف
الســنوات الســابقة ،الســيام وأن معــدالت
التبخــر عاليــة ،بحســب تحذيــرات
املتخصصــن ،الذيــن يشــرون اىل ان
األهــوار شــهدت يف الســنوات بــن عامــي
 2018-2003تراجعــاً كبــراً يف منســوب
امليــاه وتعرضــت لجفــاف كبــر ،األمــر
الــذي أدى إىل نفــوق اعــداد هائلــة مــن

الحيوانــات واألســاك ،وهجــرة الســكان
املحليــن بعيــداً بحثـاً عــن مصــادر امليــاه،
عــى وفــق تشــخيصهم.
ويــرى املتخصصــون ان ســوء ادارة
ملــف امليــاه مــع الجارتــن تركيــا واي ـران،
يتســبب يف تناقــص إمــدادات امليــاه
الصالحــة للــرب ّ ً
كــا ونوعــاً ،وتدهــور
البيئــة ومتلــح ماليــن الدومنــات مــن
األرايض الزراعيــة وخروجهــا مــن الخدمــة،
مــا يــرع يف زحــف الصحـراء وبالنتيجــة
زيــادة الهجــرة مــن الريــف إىل املدينــة
بســبب قلــة ميــاه الــري ،والتنافــس عــى
ميــاه اإلرواء بــن املزارعــن.
وســلطت االحتجاجــات التــي شــهدتها
إيــران مؤخــرا حــول مجموعــة مــن
الشــكاوى واملطالــب املعيشــية مبــا يف
ذلــك النقــص الحــاد يف امليــاه وانقطــاع
التيــار الكهربــايئ ،الضــوء عــى مشــكالت
امليــاه األكــر التــي تعــاين منهــا البــاد،
ويف نيســان  ،2021حــذرت هيئــة
األرصــاد الجويــة اإليرانيــة مــن «جفــاف
غــر مســبوق» ومــن مســتويات هطــول
األمطــار التــي كانــت أقــل بكثــر مــن
معدالتهــا املعتــادة ،ويف االحــواز املنتجــة
للنفــط جنــويب ايــران  ،نــزل الســكان إىل
الشــوارع بســبب نقــص امليــاه ،وكانــت
هنــاك احتجاجــات ضــد انقطــاع الطاقــة
الكهربائيــة يف مــدن أخــرى ،وقــد قامــت
الحكومــة بتقديــم مســاعدات طارئــة
للمناطــق األشــد تــرراً.
ويف العــراق يقــول مراقبــون إن أزمــة
امليــاه يف البــاد أزمــة قدميــة ،ويف كل مــرة
يقــرب موعــد االنتخابــات الربملانيــة ،تبــدأ
وعــود املســؤولني بتحســن شــبكة أنابيــب
امليــاه ومعالجــة ميــاه الــرب وتوســيع
مشــاريع الــري وبنــاء الســدود وغــر
ذلــك ،بحســب قولهــم؛ مشــرين اىل ان
هــذه األزمــة لــن تُحــل كــا غريهــا مــن
أزمــات البــاد مــامل يحــدث اصــاح وتغيــر
حقيقــي ،بحســب تعبريهــم.
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البطاقة الوطنية و الحاجة الى العدالة

وقــد ادى ذلــك بحســب آراء النــاس التــي
تناقلتهــا وســائل االعــام يف حينــه اىل تفــاؤل
حــذر ،إذ ان اختصــار بطاقــات الفــرد
العراقــي املتكاثــرة التــي ســميت بالوثائــق
االربــع ،الجنســية وشــهادة الجنســية
و البطاقــة التموينيــة وبطاقــة الســكن
(التــي اضيفــت لهــا البطاقــة االنتخابيــة
فيــا بعــد) ببطاقــة واحــدة مــن املفــرض
ان يســهل عليــه امــور املراجعــات اســوة
بــدول كثــرة الســيام البلــدان املتقدمــة؛
فهــل تحقــق لــه ذلــك وهــل ســارت عمليــة
انجــاز تــل الوثيقــة بسالســة؟
يف شــباط  2016صــدر قانــون البطاقــة
الوطنيــة رقــم  3لســنة  ،2016ويف 28

متــوز مــن العــام نفســه اعلنــت مديريــة
الجنســية العامــة إيقــاف العمــل يف دائــرة
أحــوال الكــرادة ،اســتعدادا لبــدء إصــدار
البطاقــة الوطنيــة املوحــدة للســكان،
كانــت املديريــة قــد أوقفــت العمــل يف
عــدة دوائــر تابعــة لهــا ضمــن االج ـراءات
التــي اتخذتهــا يف هــذا اإلطــار ،وصــدر
قانــون رقــم  ١لســنة  ٢٠١٧حــددت
فيــه تعليــات أمنــوذج البطاقــة الوطنيــة
وإج ـراءات الحصــول عليهــا ومــدة نفادهــا
وحــاالت تجديدهــا.
وبحســب املتابعــن فلقــد مــرت عمليــة
اســتخراج البطاقــة الوطنيــة للســكان
بإشــكاليات كبــرة واســتغرقت يف احيــان

كثــرة مديــات طويلــة مــن الوقــت؛
وعــي ســبيل املثــال فانــه يف احــدى دوائــر
رصافــة بغــداد مل تفتتــح ابوابهــا الســتقبال
املراجعــن اال بنهايــة عــام  2019ومــن قبــل
وزيــر الداخليــة بنفســه ،برغــم ان دوائــر
اخــرى يف الرصافــة كانــت متــارس عملهــا
واصــدرت بطاقــات منــذ  ،2018امــا يف
محافظــة نينــوى فلــم تدخــل البطاقــة
الوطنيــة املوحــدة حيــز التنفيــذ اال منــذ
ترشيــن الثــاين عــام .2019
مشكالت الشبكات والتلكؤ يف العمل
يف متــوز  2021نفــت وزارة الداخليــة
العراقيــة ،االخبــار املتعلقــة بتوقــف
التقديــم عــى إصــدار البطاقــة الوطنيــة

مشكالت توقف االصدار
وانعدام السقوف الزمنية لإلنجاز
أطلقــت الحكومــة االتحاديــة العراقيــة مــروع
البطاقــة الوطنيــة منــذ عــام  2015عــى وفــق قاعــدة
بيانــات رئيســة تضــم تقاريــر األحــوال املدنيــة وشــهادة
الجنســية ومعلومــات الســكن للســكان ،إلصــدار
بطاقــات موحــدة ،بديــا عــن الوثائــق املتعــددة التــي
يضطــر العراقــي اىل حملهــا يف ابســط مراجعــة لــه
لدائــرة حكوميــة ،او حتــى ملرفــق اهــي غــر حكومــي،
فــــيلي
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بســبب عطــل فنــي ،وذكــرت الــوزارة يف
بيــان ان «هنــاك عــددا مــن الصفحــات
الوهميــة تقــوم بنــر االخبــار الكاذبــة
مــن بينهــا خــر كاذب مفــاده تعطــل تــام
يصيــب رابــط التقديــم عــى البطاقــة
الوطنيــة منــذ  10أيــام» ،منوهــة اىل
ان هــذا الخــر «غــر صحيــح والحجــز
مفتــوح» ،ومبينــة أن «عــدد املواطنــن
الذيــن حجــزوا حتــى ذلــك الوقــت بلــغ
 12الــف مواطــن ،وان مديريــة االحــوال
املدنيــة والجــوازات واالقامــة مســتمرة
بتوفــر الحجــز» ،بحســب بيانهــا.
وكان بيــان لهيئــة النزاهــة صــدر يف شــباط
 2017شــخص مشــكالت كبــرة تواجــه
املــروع بصــورة عامــة منهــا عــدم توفــر
شــبكات االتصــال ,ونقــص املــاكات,
وعــدم تواجــد االبنيــة الكافيــة ,منبهــة
اىل ان ظاهــرة تواصــل مراجعــة الســكان
لحصــول تغــرات عائليــة مل تنقطــع برغــم
اســتصدار البطاقــة ،مشــرة اىل انــه يف حالــة
مســتجدات حــاالت الــزواج مثــا مل ترســل
مــن املحكمــة اىل الســجل املدين بشــكل آيل
عــر شــبكة اتصــاالت املــروع ،وبالنتيجــة
مل تجنــب املواطــن مراجعــة دائــرة البطاقــة
لتحديــث الحالــة الزوجيــة الجديــدة لــه,
والــيء نفســه فيــا يتعلــق بالــوالدات
الجديــدة الحاصلــة يف املستشــفيات،
ولفــت اىل ان هــذا ينطبــق عــى جميــع
التحديثــات والحــركات االخــرى لألنشــطة
اليوميــة او مــا يســمى بالعمليــات اليوميــة
التــي هــي مــن اختصــاص االحــوال املدنيــة
التــي يفــرض ان تتابعهــا البطاقــة املوحــدة
حــرا ،وترســل لهــا بصــورة الكرتونيــة.
وطالــب كثــرون ان تعــوض البطاقــة
الوطنيــة فعــا عــن شــهادة الجنســية
وهويــة االحــوال املدنيــة وبطاقــة الســكن
«وبطاقــة الناخــب كنتيجــة متحققــة»،
منبهــن اىل ان االمــر ليــس عمليــة اضافــة
معلومــات شــهادة الجنســية اىل البطاقــة او
اضافــة عنــوان الســكن اىل البطاقــة والقيــد

64

العدد 212
الســنة السابعـة عشر

املــدين فقــط ,بــل يجــب ان يكــون ذلــك
جــزءا مــن عمليــة املكننــة بالشــكل الــذي
يــودي اىل الغــاء مكاتــب محــات الســكن
مثــا ,بحســب قولهــم ،الفتــن اىل ان املكننة
يجــب اال تكــون فقــط يف فعاليــة او نشــاط
اســتبدال الهويــة الحاليــة الورقيــة املكتوبة
بخــط اليــد بأخــرى بالســتيكية متطــورة،
مســجلني مفارقــة ان بطاقــة الناخــب تصــل
يف عمليــات اصدارهــا ملعــدالت اكــر بكثــر
مــن معــدالت اصــدار البطاقــة الوطنيــة ،مــا
يعكــس الخلــل وغيــاب الجديــة يف العمــل
بإصدارهــا ،بحســب تشــخيصهم.
كــا يحــذر املتخصصــون مــن عــدم تواجــد
ســقف زمنــي إلنجــاز مــروع البطاقــة
يك تجــري االمــور الالحقــة بانســيابية،
ومنوهــن اىل ان ذلــك خالــف محتــوى
املــادة  40الــذي نــص عــى ان تتــوىل
املديريـــة تنفيــذ نظــام املعلومــات املدنيــة
الــذي يشــمل جميــع قيــود االفــراد
املنصــوص عليهــم فـــــي هــذا القانــون
خــال ( )2ســنتني مــن تاريــخ العمــل بــه،
منبهــن اىل ان عــدم تحديــد تاريــخ انجــاز
املــروع او تحديــد ســقف زمنــي دقيــق
لفعاليــة مــن فعالياتــه يعنــي االســتمرار
بالنفقــات وبالجهــود ,وعــدم القــدرة عــى
تحديــد الكلفــة الكليــة للمــروع  ,وعــدم
االلتـزام بتوقعــات وطموحــات املســتفيدين
مــن املــروع ،بحســب قولهــم.
وطالــب املتخصصــون بإكــال تحويــل
جميــع دوائــر البطاقــة الوطنيــة لتغــدو
مرتبطــة بشــبكة اتصــاالت كــفء ،مضمونة,
وتواجــد االبنيــة املالمئــة الســتيعاب مراجعة
الســكان ،واســتيعاب تقنيــات املكننــة
املطلوبــة ,واســتيعاب الحــل للتحديثــات
كافــة وتبــادل املعلومــات مــع الجهــات
املســتفيدة و تأمــن مســتلزمات اصــدار
البطاقــة ،وبهــذا الصــدد يقولــون ان عمليــة
اســتبدال مستمســكني رســميني ببطاقــة
واحــدة اعتمــدت عــى قوانــن االحــوال
املدنيــة والجنســية القدميــة التــي ال

تتواكــب مــع التطــور التكنلوجــي الحاصــل
يف العــامل واشــتقت منهــا قانــون البطاقــة
الوطنيــة الجديــد؛ ادت اىل تداخــل عمــل
االحــوال املدنيــة مــع عمــل شــؤون البطاقــة
الوطنيــة ،فاعتمــدت الــوزارة حلــوال نفــذت
يف مثانينــات القــرن املــايض ومل تفكــر بخلــق
بنيــة جديــدة وفــق اطــر عمــل جديــدة
وترشيعــات جديــدة لتواكــب التطــور
وتســتثمر الفــرص التــي اتيحــت يف مجــال
تطــور االتصــاالت والربمجيــات ،بحســب
تشــخيصهم ،قائلني ،ان املواطــن ال يعنيه ان
يحمــل يف جيبــه بطاقــة تعريفية بالســتيكية
وفيهــا طبعاتــه العرشيــة وقزحيــة العــن بل
يهمــه امكانيــة الولــوج اىل قيــده مبوثوقيــة
للحصــول عــى الخدمــة كتحديــث بياناتــه,
ومنهــا ،اصــدار جــواز ســفر ,القبــول يف
الدراســة ،وحتــى التصويــت يف االنتخابــات،
عــى حــد قولهــم.
أمــر آخــر تعــرض فيــه كثــر مــن العراقيــن
اىل الظلــم يف عمليــة اكتســاب الوثائــق
يف اوقــات ماضيــة وكذلــك يف الحصــول
عــى البطاقــة املوحــدة وبالنتيجــة عــى
حقوقهــم حاليــا ،وعــى ســبيل املثــال جــرى
نفــي كثــر مــن العراقيــن وتســفريهم يف
اوقــات ســابقة بذريعــة عــدم تواجــد وثائق
ثبوتيــة لديهــم ومنهــا شــهادة الجنســية؛ يف
حــن انهــم ميتلكــون بيوتــا وعقــارات واراض
يف بلدهــم العــراق وان تلــك امللكيــات
لوحدهــا كافيــة إلثبــات جنســيتهم ،ولقــد
جــرت عمليــات التهجــر االجراميــة بوصــف
القانــون ،ألغــراض سياســية ليســت لهــا
عالقــة بــدواع أصوليــة ،مــا يســتدعي
معاملــة النــاس الذيــن تعرضــوا لالضطهــاد
وحرمــوا مــن الوثائــق والحقــوق ،بعدالــة
سواســية مــع اآلخريــن ،وهــو مــا مل يجــري
بصــورة ســليمة حتــى اآلن ،وذلــك مثلــب يف
ســر عمليــة اصــدار البطاقــة املوحــدة عــاىن
مــن تبعاتــه كثــر مــن العراقيــن ،بحســب
املتابعــن.

''

جــرى نفــي كثيــر مــن العراقييــن وتســفيرهم فــي اوقــات ســابقة بذريعــة عــدم
تواجــد وثائــق ثبوتيــة لديهــم ومنهــا شــهادة الجنســية؛ فــي حيــن انهــم يمتلكــون
بيوتــا وعقــارات واراض فــي بلدهــم العــراق وان تلــك الملكيــات لوحدهــا كافيــة
إلثبــات جنســيتهم ،ولقــد جــرت عمليــات التهجيــر االجراميــة بوصــف القانــون ،ألغراض
سياســية ليســت لهــا عالقــة بــدواع أصوليــة..
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صحيــح ان الظاهــرة ال تقتــر عــى العراق،
وهــي عامليــة ،وتحــدث بشــكل مكثــف يف
دول العــامل الثالــث وخاصــة يف افريقيــا ،اال
ان تزايدهــا يف العــراق يف الفــرة االخــرة
اصبــح مثــرا للقلــق .ويحــدث ذلــك يف
العــراق بالرغــم مــن ان االمــم املتحــدة
تدعــو يف اهدافهــا للتنميــة املســتدامة إىل
اتخــاذ إجـراءات عــى مســتوى العــامل إلنهاء

زواج القاصرات في العراق..

أذى مخفي وأحالم موؤدة

يتزايــد زواج القاصــرات فــي العــراق بالرغــم مــن
الجهــود العالميــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة ،وهــو
مــا يخلــق العديــد مــن التحديــات أمــام الســلطات
وعلــى المجتمــع الــذي تتفاقم فيــه حاالت الطالق،
إلــى جانــب المخاطــر التــي يشــكلها الــزواج المبكــر
علــى صحــة الفتيــات نفســيا وجســديا.
فيلي
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هــذه الظاهــرة التــي متثــل انتهــاكا لحقــوق
اإلنســان بحلــول العــام  .2030وبحســب
تقريــر ملنظمــة «اليونيســيف» التابعــة
لالمــم املتحــدة ،فــإن  5%مــن األطفــال
العراقيــن يتزوجــون بعمــر  15ســنة و24%
بعمــر  18ســنة.
وامللفــت يف هــذه الظاهــرة ان لهــا اثــار
ســلبية غــر مرئيــة ان صــح التعبــر،

فهــي عــى ســبيل املثــال تتســبب فعليــا
يف حرمــان الفتيــات مــن خــوض تجربــة
الحيــاة الطفوليــة واملراهقــة الطبيعيــة اذ
تثقــل عليهــا الحيــاة باألعبــاء واملســؤوليات
مبكــرا ،كــا يضطــر العديــد منهــن اىل
التخــي عــن اســتكامل دراســتهن بســبب
الحمــل او املســؤوليات املنزليــة والزوجيــة
املســتجدة عــى حياتهــن.
ويكشــف تحقيــق لوكالــة شــفق نيــوز ان
ظاهــرة تزويــج القــارصات بــدأت تنتقــل
يف املرحلــة االخــرة مــن األريــاف اىل املــدن
مــا يحمــل العديــد مــن االســباب والقصــص
املؤثــرة لفتيــات أصبحــن أمهــات وهــن يف
عمــر الطفولــة واملراهقــة املبكــرة.
مريــم طالبــة جميلــة تبلــغ مــن العمــر ثالثة
عــر عامـاً ،كانــت تتمنــى أن تحقــق جميع
أحالمهــا وتصبــح طبيبــة اســنان ،لكــن الحلم
تحــول إىل وهــم وضيــاع .كانــت مريــم تأمل
ان «تكتمــل عائلتــي الطبيــة ،فــأيب دكتــور
صيــدالين وأمــي طبيبــة مامرســة».
وتــروي مريــم «يف يــوم مــن األيــام
تدهــورت حالــت امــي الصحيــة وأخــرين
أيب أنهــا مصابــة بالرسطــان ،وكان يومــا
مشــؤوما بالنســبة يل ،وال أنــى تلــك
اللحظــات عندمــا كانــت امــي تتدهــور
حالتهــا الصحيــة يومــا بعــد يــوم ،وطلبــت
منــي يف أحــد االيــام ان اتــزوج مــن ابــن
خالتــي ،لــي تطمــن عــ ّ
ي وهــي يف أيــام
احتضارهــا االخــرة».
وتابعــت مريــم «تزوجــت ابــن خالتــي
وقــررت االســتمرار يف الدراســة ،لكــن
رسعــان مــا انقلــب كل يشء ضــدي اذ رفــض
زوجــي ان اكمــل الدراســة ،ويجــب عــي أن
أنجــب أطفــال واديــر املنــزل رغــم اين كنــت
مدللــة عنــد أهــي».
وتابعــت انــه مــع مــرور االيــام «بــدأت
أمــي تتحســن حالتهــا ،وانــا عشــت يف عــامل
الفــوىض والضيــاع ،ومل اســتطيع أخبــار أمــي
مبــا أعيشــه الننــي أخــى أن تنتكــس صحيــا
مــرة أخــرى ،ومل يبقــى ســوى ذكريــات
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الطفولــة الجميلــة وأمنيــات عــى قيــد
األحــزان».
ويفــرض بالقانــون العراقــي انــه يحــدد ســن
الــزواج ب 18ســنة ،لكنــه ايضــا يســمح
للقــايض بتزويــج الفتيــات ممــن تقــل
اعامرهــن عــن  15ســنة ،الســباب مختلفــة،
ولهــذا فانــه يف العديــد مــن الحــاالت ،تلجــأ
العديــد مــن العائــات اىل خيــار الــزواج
الدينــي .ويف املــادة الســابعة مــن قانــون
االحــوال الشــخصية هنــاك رشط االهليــة
والعقــل مــن اجــل عقــد الــزواج ،وهــو مــا
قــد ال يكــون متوفــرا لــدى فتــاة يف عمــر
طفولتهــا .كــا ان املــادة الســابعة تزيــج
فعليــا الــزواج ملــن بلغــت عمــر ال 15طاملــا
ان ذلــك يحظــى مبوافقــة املحكمــة نفســها
وويل أمــر الفتــاة ،امــا اذا كانــت دون ال15
ســنة ،فــان الــزواج ال يســجل يف ســجالت
املحكمــة.
لكــن ذلــك ال مينــع العديــد مــن العائــات
مــن تزويــج بناتهــن ممــن مل يبلغــن
عمــر ال ،15طاملــا ان القانــون العراقــي ال
يضــع رشوطــا قانونيــة صارمــة عــى زواج
القــارصات ويعــرف الــزواج بانــه «عقــد بــن
رجــل وامــرأة تحــل لــه رشعــا» .وحتــى االن،
يتجاهــل القامئــون عــى تطبيــق القانــون ان
تزويــج القــارصات يتســبب ايضــا يف زيــادة
حــاالت الطــاق واحيانــا كثــرة بســبب عدم
قــدرة الفتــاة عــى التعامــل وادارة تحديــات
الــزواج ومســؤولياته الكبــرة.
ويقــدر مجلــس القضــاء االعــى يف الع ـراق
حــاالت الطــاق املســجلة قبــل اقــل مــن
عامــن ،باكــر مــن  6االف حالــة ،اال ان هــذا
الرقــم قــد يكــون اكــر مــن ذلــك بكثــر االن
يف ظــل التحديــات املعيشــية واالقتصاديــة
القاســية التــي فرضهــا وبــاء كورونــا منــذ
العــام املــايض.
وتقــول ســيدة تســكن يف حــي فقــر يف
أطــراف محافظــة بابــل ،لوكالــة شــفق
نيــوز ،انــه «بســبب الفقــر الــذي نعيشــه
انــا وعائلتــي ،متــر علينــا أيــام ال منلــك حتــى
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وجبــة غــداء وعشــاء أنــا وأطفــايل ،ولهــذا
قــررت أن أزوج ابنتــي الكبــرة التــي يبلــغ
عمرهــا  11عامــا يك اخفــف االعبــاء».
وتابعــت الســيدة العراقيــة موضحــة
«زوجــت ابنتــي مــن شــاب ميســور ماليــا،
وكنــت احلــم ان تعيــش ابنتــي ايامــا جميلة
وتتخلــص مــن الفقــر والحرمــان الــذي
تعيشــه يف منزلنــا ،لكــن حصــل عكــس ذلــك
اذ اســتغل زوجهــا فقرهــا وجعلهــا جاريــة
يف منزلــه ومــن اجــل ان تلبــي رغباتــه
الوحشــية».
واضافــت «ابنتــي ال تعــرف شــيئاً مــن
الــزواج ،فأنــا مــن أجربتهــا عــى ذلــك
وأصبحــت ضحيــة الفقــر والعــوز والحرمــان
وهــي اآلن معلقــة بــن زوجهــا ومنــزل
أبيهــا ،وهجرهــا زوجهــا وهــي يف واقــع
معلــق النهــا بــدون عقــد زواج رشعــي وال
اســتطيع اخــذ حقوقهــا مــن املحاكــم».
وردا عــى ســؤال حــول ظاهــرة زواج
القــارصات ،تقــول الباحثــة االجتامعيــة
ســهى عــي لوكالــة شــفق نيــوز« ،ان اكــر
مــا نالحظــه هــو فقــدان الثقــة بالنفــس أو
الخالفــات العائليــة التــي انتــرت بشــكل
واســع او الخــوف مــن املجهــول مــا
أجــر أغلــب الفتيــات عــى الــزواج أو ان
البعــض منهــن رمبــا يتســمن بالعنــاد ويتــم
تزويجهــن بعمــر  11او  13ســنة وبالتــايل ال
تكــون مؤهلــة نفســيا وصحيـاً واجتامعيــا يف
هــذا العمــر» .واضافــت «البعــض ينتظــرن
والدة طفــل وتكــون الفتــاة غــر مؤهلــة
األمومــة لــذا تكــون أغلــب حــاالت الطــاق
هــي بــن هــم بهــذا العمــر».
ويحــذر العديــد مــن الخــراء حــول العــامل
مــن ان زواج القــارصات يتســبب يف حــاالت
كثــرة بنزيــف حــاد خــال الــوالدة ،مــا
يــؤدي إىل الوفــاة ،او اىل اجهــاض مبكــر
نتيجــة عــدم اكتــال البنيــة الجســدية».
وتؤكــد األخصائيــة النســائية الدكتــورة
نرمــن الجــاف لوكالــة شــفق نيــوز إن
«بلــوغ الفتــاة عــادة هــو بعمــر  11ســنة

او قــد تكــون بلغــت وبالحالتــن رأيــت يف
بعــض األحيــان ان فتيــات غــر بالغــات
يأتــن إىل العيــادة وهــن متزوجــات.
وبهــذا العمــر يكــون الجهــاز التناســي غــر
مكتمــل .وبحســب املتعــارف عليــه طبيــاً
انــه بعمــر ال 16ســنة يكــون الرحــم مؤهــل
للــزواج والعالقــة الزوجيــة ،لكــن حتــى
الــوالدة تكــون غــر طبيعــة بهــذا العمــر
حيــث اغلــب األعــار تلجــأ إىل عمليــة
جراحيــة قيرصيــة».
كــا يالحــظ الخــراء ان زواج القــارصات
يــزداد يف املجتمعــات التــي تســودها

النزاعــات والفقــر والفــوىض وعــدم
االســتقرار .وتؤكــد منظمــة اليونيســف انــه
يف الوقــت الــذي تتناقــص فيــه انتشــار
زواج االطفــال يف جميــع أنحــاء العــامل ،مــن
واحــدة مــن بــن كل أربــع فتيــات تزوجــن
قبــل عقــد مــن الزمــن إىل حــوايل واحــدة
مــن كل خمــس فتيــات يف يومنــا ،ال تــزال
هــذه املامرســة واســعة االنتشــار.
وتحــذر «اليونيســف» عــى موقعهــا
االلكــروين مــن انــه «إذا مل يتــم ترسيــع
الجهــود ،فــإن أكــر مــن  120مليــون فتــاة
ســيتز ّوجن قبــل عيــد ميالدهــن الثامــن

عــر» بحلــول العــام .2030
ويف الخالصــة ،يبــدو بحســب الخــراء ان
تفاقــم هــذه الظاهــرة يف العـراق يحتــاج اىل
مجموعــة من الحلــول واملبــادرات املتداخلة
ملعالجتهــا ،تبــدأ بالقوانــن الواضحــة واالكــر
تشــددا ،ومتــر عــر معالجــة االحــكام
واملفاهيــم الدينيــة واالجتامعيــة الســائدة،
وصــوال اىل العمــل عــى تنميــة الوعــي
املجتمعــي ازاء هــذه الظاهــرة التــي تلحــق
االذى بالفتيــات نفســيا واجتامعيــا وصحيــا،
وتفــرض تحديــات اضافيــة عــى االقتصــاد
العراقــي ومجتمعــه.

«البعض منهن يتسمن
بالعناد ويتم تزويجهن
بعمر  11او  13سنة
وبالتالي ال تكون مؤهلة
نفسيا وصحي ًا واجتماعيا
في هذا العمر .وأغلب
حاالت الطالق هي بين من
هم بهذا العمر».
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الجامعات االهلية في العراق

مشكالت االجور الدراسية
وتدني المستويات التعليمية
يحتــوي ملــف وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي العراقيــة بشــأن الكليــات والجامعــات االهليــة
للعــام الدراســي  2019/2018علــى اســماء  75مؤسســة ،وهــو عــدد يتزايــد يوميــا وال ينقــص فيمــا يلفــت
المتخصصــون والمراقبــون الــى ان تنامــي اعــداد المؤسســات التعليميــة االهليــة فــي العــراق بجميــع
اصنافهــا يعــود الــى االهمــال الملحــوظ الــذي تعانيــه المؤسســات التعليميــة الحكوميــة ،التــي تشــخص
فيهــا كثيــر مــن الســلبيات ،بحســب اتفــاق الجميــع.
فيلي

ولقــد كان يثــار الجــدل دامئــا حــن
يتعلــق االمــر بالحديــث عــن اوضــاع
تلــك الجامعــات واالجــور املرتتبــة عــى
الدارســن فيهــا ،التــي تزايــدت مــن
ســنة ألخــرى ،وتــراوح االقســاط املرتتبــة
عــى الطلبــة بحســب جــداول وزارة
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي لعــام
 2021بــن مليــوين دينــار كمعــدل
ألدىن قســط ـ  10ماليــن دينــار لكليــات
الصيدلــة و  11مليونــا لطــب االســنان
لــكل موســم درايس؛ واثــار االنتبــاه
ترصيــح وزيــر التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي االتحــادي يف  25متــوز 2021
بإعفــاء أي رئيــس جامعــة أو عميــد
كليــة يف التعليــم األهــي مينــع الطلبــة
غــر املســددين لألجــور الدراســية مــن
املشــاركة يف االمتحانــات النهائيــة ،وهــذا
يوضــح مــن دون غمــوض بــرأي املراقبــن
مشــكالت الجامعــات االهليــة واســعار
االنتســاب التــي تتزايــد كل عــام وتثقــل
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كاهــل الطلبــة وتضغــط عــى اوضــاع
العائــات املعيشــية؛ ومشــكالت اخــرى
كثــرة.
ويف وضــع الجامعــات االهليــة يف العـراق
يالحــظ ان هنــاك مفارقــة واضحــة
تكرســت بســبب االزمــة االقتصاديــة
ووبــاء كورونــا ،ففيــا يعــزف طلبتهــا
عــن دفــع األقســاط املرتتبــة عليهــم،
فــان إدارات تلــك الكليــات والجامعــات،
تأثــرت باملشــكلة ألنهــا تعتمــد بشــكل
تــام عــى أجــور الدراســة يف متويــل
ميزانياتهــا املاليــة؛ وتكرس ذلــك العزوف
بخاصــة اثــر الغــاء الــدوام الحضــوري
يف الجامعــات واملعاهــد والكليــات
واملــدارس األهليــة والحكوميــة ،اثــر
تفــي الوبــاء ،ومــا رافــق ذلــك مــن
اجــراءات حكوميــة نحــو زيــادة ســعر
رصف الــدوالر ،وتأخــر توزيــع الرواتــب
بســبب قلــة الســيولة املاليــة ،وبالنتيجــة
امتنــاع العائــات عــن تســديد أجــور
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املــدارس والجامعــات األهليــة.
ويف الحقيقــة فــان طــاب الجامعــات
والكليــات األهليــة ناشــدوا الجهــات
الحكوميــة ،بحســب ترصيحــات لهــم،
بإصــدار توجيــه إىل كلياتهــم إلعفائهــم
مــن دفــع األقســاط املاليــة املرتتبــة
عليهــم ،أو تخفيضهــا اىل نصــف املبالــغ
املقــررة ،نظـراً ملــا مــروا بــه مــن اوضــاع
معيشــية صعبــة وتأثرهــم بتأخــر توزيــع
الرواتــب يف القطاعــات الحكوميــة
واألهليــة ،كــا أن بعــض العائــات

''

فقــدت دخلهــا اليومــي بشــكل تــام.
ويف بدايــة عــام  ،2021قالــت وزارة
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،انهــا
توصلــت إىل اتفــاق مــع الكليــات األهلية
بتخفيــض  %٢٠مــن قيمــة األجــور
للطلبــة مــن ذوي الدخــل املحــدود
والعائــات «املتعففــة» ،وباملقابــل
يالحــظ أن هنــاك كليــات وجامعــات
أهليــة مل متنــح كامــل الحقــوق املاليــة
ملوظفيهــا وأســاتذتها ،وحملــوا طلبتهــا
مســؤولية ذلــك نتيجــة عــدم دفعهــم

الطالب هم من يتحملون وطأة انعدام االموال
الكافية ،وهزالة االمرافق االكاديمية ،وضعف
تدريب التدريسيين .اصبحت الشهادات العليا
للوجاهة والمكانة االجتماعية.
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األقســاط املاليــة املرتتبــة عليهــا ،بحســب
ترصيحاتهــم؛ وكانــت وزارة التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي ،قــد وجهــت
الجامعــات والكليــات األهليــة كافــة
«بدفــع رواتــب منتســبيها مــن املوظفــن
والتدريســيني والعــال» ،فيــا لوحــت
«باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة يف حــال
مل تُنفــذ».
وطالبــت ممثليــات الجامعــات والكليات
األهليــة ،وزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي بـــ «بتحفيــز» الطلبــة عــى

تســديد األجــور الدراســية ،التــي مل يدفع
منهــا الطلبــة ســوى ثلثهــا بــل أقــل
مــن ذلــك ،بحســب قولهــا ،ويف معظــم
جامعــات وكليــات العــراق؛ نتيجــة
الغلــق القــري لهــا يف مناطــق الوســط
والجنــوب ومناطــق الفــرات األوســط
منــذ بــدء العــام الــدرايس بســبب
التظاهـرات وكورونــا عــى الســواء ،عــى
حــد قولهــا.
مــن الالفــت ان إحصائيــات ملنظــات
دوليــة ومحليــة تشــر إىل أنّ نســبة

البطالــة يف العــراق التــي تقــرب مــن
 30%مــن عــدد الســكان القادريــن عــى
ّ
يشــكل الخريجــون نصفهــم
العمــل،
تقريبــاً ،واالمــر الجديــر باملالحظــة
وباملقارنــة مــع الــدول العربيــة إنّ نســبة
طلبــة الدراســات العليــا يف العــراق
تشـ ّ
ـكل ضعــف أعــداد الطلبــة يف مــر
باملقارنــة مــع عــدد الســكان ،وخمســة
أضعــاف أعدادهــم يف الجزائــر ،مــع أن
 30جامعــة حكوميــة عراقيــة يف االقــل
خــارج التصنيــف العاملــي لجــودة
التعليــم فيــا تحتــل خمــس منهــا ذيــل
القوائــم يف هــذه التصنيفــات ،ومــن
بينهــا تصنيــف مجلــة تاميــز الربيطانيــة
لجــودة التعليــم ،كــا أنّ الجامعــات
العراقيــة خــارج تصنيــف أفضــل عرشيــن
جامعــة عربيــة التــي تتقاســمها جامعات
مرصيــة وخليجيــة ولبنانيــة وجزائريــة،
وهــذا لوحــده بحســب املتخصصــن
كاف يســتدعي إعــادة
واملراقبــن مســوغ ٍ
النظــر باإلجــازات التــي منحــت لتلــك
الجامعــات ال ســيام األهليــة ،الفتــن اىل
ان الجامعــات العراقيــة تخــرج نحــو
 180ألــف طالــب ســنوياً ،وفقـاً لبيانــات
وزارة التعليــم والبحــث العلمــي ال
مؤسســات الدولــة وســوق
تســتوعبهم ّ
العمــل ،ويضافــون بالنتيجــة عــى قامئــة
العاطلــن عــن العمــل ،كــا ان قطــاع
التعليــم يف العــراق يواجــه بانتقــادات
واســعة لضعــف مســتواه ،ال ســيام مــع
التوســع الهائــل يف الجامعــات األهليــة،
بحســب تشــخيص املتخصصني والباحثني،
فيــا ترفــض الــوزارة االتهامــات التــي
تطــال مســتوى املخرجــات يف الجامعــات
العراقيــة ســواء أكانــت حكوميــة أم
أهليــة.
وبلغــة بعــض االرقــام تســجل دائــرة
االحصــاء يف وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلميــة العراقيــة ،ارتفــاع عدد

الجامعــات الحكوميــة يف العـراق إىل نحو
 35جامعــة مقابــل  27جامعــة مرصيــة
وارتفــاع معــدل الجامعــات والكليــات
االهليــة إىل  73مقابــل  35يف مــر ،وهو
بلــد يبلــغ عــدد ســكانه أكــر مــن ضعفي
ونصــف الضعــف لعــدد ســكان الع ـراق
وتتقــدم جامعاتــه يف جــودة التعليــم
ّ
بفــارق كبــر عــن الجامعــات العراقيــة،
ويــدرس يف جامعاتــه الــوف الطلبــة مــن
دول عربيــة وافريقيــة مبــا فيهــم طلبــة
عراقيــون.
ويتهــم بعــض املراقبــن كثــرا مــن
الكليــات األهليــة العراقيــة بأنهــا
تســتهدف الربــح الرسيــع عــى حســاب
منظومــة القيــم واالعــراف العلميــة
والجامعيــة ،بحســب قولهــم ،اذ ميكــن
للعراقيــن الحصــول عــى الشــهادة مــن
دون أن يك ّلفــوا أنفســهم عنــاء الــدوام
أو الدراســة الجــادة ،عــى حــد وصفهــم،
ويقولــون انــه وباملقارنــة مــع الجامعــات
تخصصــت يف
العربيــة املســتحدثة التــي ّ
علــوم التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي
فــإنّ الجامعــات العراقيــة ال تواكــب
التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة
املتســارعة كــا أنّهــا ال تلبــي احتياجــات
الســوق العراقيــة اال بقــدر بســيط،
بحســب تعبريهــم.
ويلفــت املتخصصــون اىل انــه عــى
مســتوى العــامل تصنــف الجامعــات مــن
حيــث قدرتهــا عــى تشــغيل خريجيهــا
بشــهادة الــركات واملؤسســات التــي
انخرطــوا للعمــل فيهــا بعــد التخــرج،
مشــرين اىل ان هــذه الجامعــات توفــر
لطلبتهــا برامــج دراســية وتطبيقيــة
طموحــة تؤهلهــم للعمــل مبهــارة عــى
املســتوى الوطنــي والقومــي وحتــى
الــدويل وهــو مــا مل تحققــه الجامعــات
العراقيــة والســيام االهليــة ،عــى حــد
قولهــم.
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رفع التجاوزات
عن االراضي العامة واألمالك
صراع لي االذرع بين الجهات البلدية واصحاب السطوة والنفوذ
اعطــت عمليــة القتــل البشــعة لمديــر بلديــة كربــاء،
عبيــر ســليم ،فــي اثنــاء إشــراف الضحيــة علــى حملــة
لرفــع التجــاوزات واصــداره االوامــر بإزالــة بنايــة تجاريــة
مشـ ّـيدة بالتعــدي علــى األرض العامــة كمــا ورد في اخبار
الحــادث ،بعــض الزخــم لعمليــة رفــع التجــاوزات التــي
تراكمــت الســيما منــذ عــام  2003التــي تســببت وتتســبب
فــي تعميــم الفوضــى والتخريــب فــي الشــوارع واالحيــاء
الســكنية،
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كــا كشــفت عمليــة القتــل بحســب
املراقبــن عــن مــدى قــوة بعــض املتجاوزيــن
وســطوتهم ،حــن لفتــوا اىل ان القاتــل نفــذ
جرميتــه بهــدوء اعصــاب وظــل واقفــا يف
مــكان الجرميــة يوجــه الكلــات اىل جثــة
القتيــل فيــا مل تتدخــل االجهــزة االمنيــة
التــي كانــت متواجــدة يف ايقــاف عمليــة
القتــل او القبــض عــى القاتــل؛ الــذي
انســحب بهــدوء مــن مــكان الجرميــة
بحســب مــا اظهرتــه الكامــرا التــي صــورت
لحظــة القتــل.
وعــن تلــك الحادثــة يقــول بعــض املراقبــن
أن قتــل مديــر بلديــة كربــاء بتلــك الطريقة
"يــدل عــى االنفــات واالســتهتار يف املجتمع

ويبــن ضعــف إجــراءات ســلطات تنفيــذ
القانــون واالســتقواء املجتمعــي بالعشــرة
والطائفــة والحــزب" ،واشــار آخــرون اىل
ان القتــل أصبــح ســهال  ،واعتياديــا جــدا،
وميكــن ألي منتســب إىل أحــد األحــزاب
النافــذة يحمــل ســاحا أن يصــدر حكــا
بقتــل أي مواطــن؛ ألنــه يؤمــن بأنــه يحمــل
تراخيــص رســمية بالقتــل ،بحســب وصفهــم.
واثــر حــادث مقتــل مديــر بلديــة كربــاء،
أعلــن رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي
إطــاق حملــة باســم املقتــول لرفــع
التجــاوزات يف محافظــات العــراق كافــة؛
مرصحــا ان "القتلــة واملجرمــن لــن يفلتــوا
مــن العقــاب ،وإننــا نبحــث عــن القصــاص

والعــدل لــكل مــن تســ ّول لــه نفســه
اســرخاص الــدم العراقــي ،فــا يوجــد أحــد
فــوق القانــون".
ومــرة اخــرى مل تســلم مفــارز رفــع
التجــاوزات التــي تحركــت ابتــداء مــن
منتصــف شــهر آب  2021مــن االعتــداء
مــن قبــل مســلحني اذ افــاد مصــدر محــي
يف ديــاىل بتعــرض مفــارز البلديــات إلطــاق
نــار ،وان "شــخصا اطلــق النــار عــى مالكات
بلديــات خانقــن خــال حملتهــا لرفــع
التجــاوزات يف منطقــة اركــوازي عــى طريــق
خانقــن ـ املنذريــة" ،ويف التفاصيــل ان
"الحــادث مل يســفر عــن اصابــات او خســائر
برشيــة ،فيــا اقامــت بلديــة خانقــن دعــوى
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«المنازل المتجـــاوزة داخل المناطق
الســـكنية ال يمكن إزالتهـــا حالي ًا ألن
ذلـــك يتعـــارض مـــع قـــرارات أخرى
قضـــت بتقديـــم الخدمات لســـاكني
هذه المنازل وتمليكهـــا لهم مقابل
ضرائـــب لتعظيـــم واردات البلديات»

قضائيــة ضــد منفــذ الهجــوم العتقالــه مــن
قبــل االجهــزة االمنيــة واتخــاذ االجــراءات
القانونيــة بحقــه" ،بحســب الجهــة االمنيــة.
مفارقــة حدثــت يف الحلــة تتمثــل باصطــدام
قــوة عســكرية مــع دوائــر البلديــة يف اثنــاء
توجههــا لرفــع التجــاوزات ،اذ افــاد مصــدر
يف رشطــة بابــل ،باحتجــاز ضابــط قــام
باالعتــداء عــى موظفــي البلديــة ،بحســب
ترصيــح املصــدر الــذي كشــف ،أن "ضابطــا
يف الرشطــة برتبــة مقــدم جــرى احتجــازه
بعــد قيامــه باالعتــداء عــى موظفــي
البلديــة الذيــن كانــوا يقومــون بإزالــة
تجــاوز تابــع لــه عــى أمــاك الدولــة يف
شــارع مثانــن بوســط الحلــة" ،بحســب قــول
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املصــدر ،مضيفــا ،أن قائــد الرشطــة أمــر
بزيــادة الحاميــات املرافقــة لفــرق إزالــة
التجــاوزات يف الحلــة.
ويف ذي قــار اطلــق محافظهــا حملــة
"الشــهيد عبــر الخفاجــي" لرفــع التجــاوزات
الحاصلــة عــى امــاك الدولــة واملؤسســات
الحكوميــة والشــوارع واملرافــق العامــة
واملحــاور التجاريــة ومراكــز املــدن وكل
التجــاوزات املــؤرشة لــدى الدوائــر البلديــة،
بحســب ترصيــح لــه ،عــززه بالقــول ان
الحملــة تنطلــق يف جميــع الوحــدات
االداريــة مــن دون اســتثناء ،مردفــا ان "
ادارة املحافظــة ســتقوم بتقويــم فعاليــة
كل مديــر وحــدة اداريــة وانجــازه برفــع

التجــاوزات ،ملوحــا مبحاســبة املتلكئــن
وفقــاً للســياقات اإلداريــة".
واوضحــت إدارة محافظــة ذي قار ان "حملة
كــرى" إلزالة التجــاوزات تســتهدف املناطق
التجاريــة و"املميــزة" مــع "مراعــاة" املناطق
الفقــرة بحســب نائــب املحافــظ ،الــذي
اوضــح إن "كتابـاً رســمياً وجــه إىل كل مــدن
ذي قــار يتضمــن أمــراً بإزالــة التجــاوزات
كافــة رشط أن يبــدأ العمــل ،يف مرحلتــه
األوىل ،يف املناطــق التجاريــة واملميــزة حتــى
ال تتعــرض الحملــة للتســقيط" ،بحســب
تعبــره ،مبينــا أن "املنــازل املتجــاوزة داخــل
املناطــق الســكنية ال ميكــن إزالتهــا حالياً ألن
ذلــك يتعــارض مــع ق ـرارات أخــرى قضــت

بتقديــم الخدمــات لســاكني هــذه املنــازل
ومتليكهــا لهــم مقابــل رضائــب لتعظيــم
واردات البلديــات" ،وموضحــاً أن "إزالــة
التجــاوزات ال تشــمل البنــاء ،وإمنــا األرصفــة
وفتحهــا أمــام املــارة وتجــاوزات املحــال
والبســطات التجاريــة وقطــع اإلعالنــات
والتجــاوزات عــى األرايض املمنوحــة
لالســتثامر" ،وأكــد أن "املناطــق الســكنية
لــن تشــملها الحملــة وســترتك معالجتهــا
لقانــون  25الــذي يقــي ببيعهــا بالتقســيط
ومراعــاة الحالــة اإلنســانية للفق ـراء" ،عــى
حــد قولــه ،مقـرا بصعوبــة املوقــف بالقــول
"برصاحــة ،هــذا امللــف ليــس بالهــن إنجــازه
مــن دون مواجهــة عقبــات" ،مشــرا إىل

"أهميــة إزالــة تجــاوزات كورنيــش النارصية
عــى نهــر الفــرات وكان مــن املفــرض
إزالتهــا ليتــم تنفيــذ مــروع بقيمــة 20
مليــار دينــار ."..
ويف بغــداد قامــت مــاكات بلديــة الكــرخ
بحملــه لرفــع التجــاوزات ضمــن منطقــة
الرحامنيــة ،وأعلنــت خليــة االعــام االمنــي،
عــن تأمــن قيــادة عمليــات بغــداد الحاميــة
ملفــارز رفــع التجــاوزات ،فيــا اشــارت اىل
انهــا القــت القبــض عــى املخالفــن .وقالــت
الخليــة يف بيــان انــه "تنفيــذا لتوجيهــات
رئيــس الــوزراء القائــد العــام للقــوات
املســلحة ومبتابعــة الفريــق الركــن قائــد
عمليــات بغــداد وبتنســيق عــايل املســتوى
لدعــم وحاميــة مفــارز رفــع التجــاوزات
يف دوائــر البلديــة ،قامــت مــاكات بلديــة
الكــرخ بحملــه لرفــع التجــاوزات ضمــن
منطقــة الرحامنيــة واتخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة بحــق املخالفــن وايــداع ( )6منهم
التوقيــف" ،فيــا شــددت عمليــات بغــداد
عــى "االســتمرار بتقديــم الدعــم الكامــل
والحاميــة ملــاكات امانــة بغــداد ودوائــر
البلديــة إلداء واجباتهــم يف رفــع التجــاوزات
عــن االمــاك العامــة" ،ويف الرصافــة اعلنــت
أمانــة بغــداد ،عــن تعــرض أحــد موظفيهــا

املكلفــن بــأداء مهامهــم بإزالــة التجــاوزات،
للــرب يف مدينــة الصــدر رشقــي العاصمــة،
وذكــرت األمانــة يف بيــان أنهــا "تســتنكر
وتديــن بشــدة االعتــداءات التــي يتعــرض
لهــا موظفوهــا وآخرهــا اســتهداف احــد
موظفــي قســم التجــاوزات يف دائــرة بلديــة
الصــدر الثانيــة وتعرضــه للــرب املــرح
أثنــاء أداء الواجــب يف رفــع التجــاوزات عــن
االرصفــة" ،مبينــة أن "املوظــف املصــاب
جــرى نقلــه إىل املستشــفى لتلقــي العــاج
وتــم حجــز املعتــدي لــدى مركــز الرشطــة
التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحقــه".
ويتســاءل مراقبــون؛ هــل ان التجــاوز عــى
االمــاك العامــة واالرايض املنتــر يف الحيــاة
العراقيــة ميكــن ازالتــه بقــرارات آنيــة ،ام
ان بــه حاجــة اىل عمليــة مفصليــة حاســمة
وجذريــة ،عــى حــد قولهــم ،اذا ان ازمــة
التجــاوزات عــى حــد وصــف املتخصصــن
واملحللــن ،هــي جــزء مــن االزمــة العامــة
الشــاملة التــي يعيشــها البلــد يف جميــع
مناحــي الحيــاة االقتصاديــة واالمنيــة
واالجتامعيــة والسياســية ،وان عالجهــا
والســر بالطريــق القويــم يتطلــب اصالحــا
وحــا شــامال ،بحســب تشــخيصهم.
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الهجرة اللتوانية

محطة جديدة لهرب
العراقيين المتواصل

مثلمــا يحــدث فــي جميــع
عمليــات الهجرة برز ،العراقيون
كأكثــر النازحيــن فــي آخــر
عمليــات الهجــرة الــى البلــدان
االوربيــة عــن طريــق المــرور
بروســيا البيضــاء ولتوانيــا فــي
شــرق اوروبــا ،مســتغلين فــي
هــذه المــرة ظــروف الســفر
االعتياديــة بوســاطة جــوازات
ســفرهم؛ غيــر ان المالحــظ ان
العراقييــن تحولــوا مــرة اخــرى
الــى ضحيــة ألالعيــب السياســية
بيــن الــدول ،مثلمــا كان عليــه
الحــال فــي جميــع هجراتهــم
الســابقة...
فـــيلي

78

العدد 212
الســنة السابعـة عشر

2021

آب  /أغسطس

79

فـــ

مجـتـــمـع

ومنهــا الهجــرة الكبــرة عــام  2015يف ضــوء
تداعيــات العالقــات بــن تركيــا واليونــان ،يف
حينــه ،تلــك الهجــرة التــي شــهدت تســجيل
مــا مجموعــه مليــون طلــب لجــوء بينهــم
كثــر مــن العراقيــن ،التــي كانــت وجهتهــا
الرئيســة أملانيــا التــي اســتقبلت ُثلــث
الالجئــن تقريبــا؛ امــا الهجــرة الجديــدة
هــذه املــرة فاســتغلت فيهــا ســوء العالقــات
بــن روســيا البيضــاء ولتوانيــا.
وجــاء كثــر مــن املهاجريــن ،هــذه املــرة
ايضــا مــن العــراق ،ولكــن مل يحمــل أي
منهــم جــوازات ســفر ،بحســب ترصيحــات
املســؤولني يف لتوانيــا الذيــن يدعــون ان
املهاجريــن غــر رشعيــن ،يف حــن ان
التخلــص مــن جــوازات الســفر بإتالفهــا او
اخفائهــا هــو اســلوب اعتيــادي إلضــار
الوثائــق ومتويــه طريــق الســفر ملنــع
اعادتهــم اىل البلــدان التــي جــاءوا منهــا؛
وقالــت وزيــرة الداخليــة اللتوانيــة أجنــي
بيلوتيتــو يف زيــارة ملعــر حــدودي «هدفنــا
الرئيــس وواجبنــا هــو إعــادة هــؤالء
األشــخاص إىل بلدانهــم األصليــة يف أرسع
وقــت ممكــن و إن الســبيل الوحيــد لذلــك
هــو إيواؤهــم عــى وجــه الرسعــة يف مراكــز
بحيــث ميكــن بــدء عمليــة مراجعــة طلبــات
لجوئهــم».
وتتهــم لتوانيــا ،التــي تشــرك مــع بيالروســا
يف حــدود يبلــغ طولهــا نحــو  ٦٨٠كيلومــرا،
مينســك «بتعمــد» الســاح للمهاجريــن
بعبــور حدودهــا وتنظيــم رحــات إضافيــة
مــن دول مثــل العـراق ،وينقــل عــن رئيــس
بيالروســا ألكســندر لوكاشــينكو تهديــده
االتحــاد األورويب بالســاح للنــاس مــن
مناطــق تشــهد حروبــا بعبــور الحــدود ردا
عــى العقوبــات األوروبيــة ضــد بــاده،
فيــا اتهمــت لتوانيــا واالتحــاد األورويب
ســلطات بيالروســيا باســتخدام املهاجريــن
ســاحا بعــد إعــان الرئيــس البيــارويس
ألكســندر لوكاشــينكو أن ســلطات بــاده لن
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فــي كثيــر مــن الحــاالت يبيــع المهاجــرون
المتجهــون إلــى االتحــاد األوروبــي
مســاكنهم مــن أجــل دفــع مبالــغ تصــل
إلــى  10آالف يــورو لألشــخاص الذيــن
ينظمــون هجرتهــم غيــر الشــرعية ،وال
يمتلكــون منــازل يعــودوا إليهــا..

متنــع املهاجريــن مــن عبــور حــدود االتحــاد
األورويب ،ردا عــى العقوبــات األوروبيــة
ضــد مينســك؛ «حاميــة الحــدود الخارجيــة
لالتحــاد األورويب مســؤولية مشــركة لجميــع
الــدول األعضــاء» ،هــذا الجملــة ينقلهــا
املراقبــون عــن بيــان وجهــه رئيــس لتوانيــا
إىل االتحــاد األورويب لطلــب مســاعدته يف
التصــدي لتدفــق املهاجريــن مــن بيالروســيا،
فيــا املحــوا اىل ان أغلــب املهاجريــن هــم
مــن العــراق؛ مــن جانبــه هــدد رئيــس
بيالروســيا ألكســندر لوكاشــينكو بــأن بــاده
لــن تعــوق بعــد اآلن املهاجريــن إىل دول
االتحــاد األورويب ،ألن مينســك مل تعــد متلــك
املــال وال القــوة لذلــك بســبب العقوبــات

الغربيــة ،عــى حــد قولــه.
ويف تطــور الحــق رصح مســؤول يف منظمــة
الهجــرة الدوليــة بــأن الســلطات اللتوانيــة
مســتعدة لعــرض مبالــغ ماليــة عــى
املهاجريــن «غــر الرشعيــن» مــن آســيا
وإفريقيــا القادمــن عــر بيــاروس ،إلعادتهم
إىل بلدانهــم ،ويقــول مديــر مكتــب منظمــة
الهجــرة يف لتوانيــا ،إيتفيــداس بينغياليــس
يف حديــث لإلذاعــة اللتوانيــة ،إن «الحجــم
الدقيــق للمدفوعــات مل يحــدد بعــد ،لكنهــا
لــن تقــدم عــى شــكل نقــود يف أي حــال»،
مبينــا أن األمــوال ســتخصص كتعويضــات
عــن نفقــات العــودة إىل البلــد الــذي
غــادره املهاجــر وترتيــب أمــوره هنــاك،

مضيفــا أن هــذه «قــد تكــون التعويضــات
عــن اســتئجار املســاكن والتعليــم املهنــي
أو الدعــم املــايل إلطــاق مــروع عمــل»،
ومشــرا إىل أنــه يف كثــر مــن الحــاالت يبيــع
املهاجــرون املتجهــون إىل االتحــاد األورويب
مســاكنهم مــن أجــل دفــع مبالــغ تصــل إىل
 10آالف يــورو لألشــخاص الذيــن ينظمــون
هجرتهــم غــر الرشعيــة ،وال ميتلكــون منازل
يعــودوا إليهــا ،بحســب تعبــره.
إدارة اإلحصــاء يف لتوانيــا ،قالــت مــن
جانبهــا ،انــه «جــرى يف لتوانيــا يف يــوم
واحــد فقــط ،احتجــاز  287مهاج ـرا دخلــوا
البــاد بشــكل غــر مــروع ،وهــذا هــو
أكــر عــدد مــن األشــخاص املحتجزيــن عــى

الحــدود يوميــا ،منــذ بدايــة العــام» ،ووفقــا
ملعطيــات اإلدارة ،حــاول  3832مهاجــرا
غــر رشعــي دخــول أرايض لتوانيــا ،وهــو مــا
يزيــد  47مــرة عــن العــام املــايض ،بحســب
االدارة؛ وكشــفت لتوانيــا عــن زيــادة عــدد
املهاجريــن املحتجزيــن عــى الحــدود مــع
روســيا البيضــاء ،ويف  2متــوز  ،2021أعلنــت
ســلطات البــاد عــن فــرض عــن حالــة
الطــوارئ عــى خلفيــة تدفــق املهاجريــن.
رئيــس لتوانيا دعــا دول االتحــاد األورويب اىل
التضامــن مــع بــاده فيــا يتعلــق بالزيــادة
الحــادة يف عــدد القادمــن «غــر الرشعيــن»
إىل بــاده عــر بيالروســا وكتــب يف خطــاب
مشــرك مــع رئيــس وزراء ســلوفينيا يانيــز
يانشــا إىل قــادة االتحــاد األورويب قائــا
إن «حاميــة الحــدود الخارجيــة لالتحــاد
األورويب مســؤولية مشــركة لجميــع الــدول
األعضــاء».
ووفقــا لبيــان صــادر عــن املستشــارية
الرئاســية يف فيلنيــوس عاصمــة لتوانيــا
اعلــن رئيســها جيتانــاس ناوســيدا يف رســالة
أن لتوانيــا تعيــش وضعــا صعبــا ،وتحتــاج
إىل مســاعدة يف شــكل معــدات لحاميــة
ومراقبــة حدودهــا املشــركة مــع جارتهــا
بيالروســا ،وكتــب ناوســيدا ويانشــا إن
«هــذا هجــوم هجــن واســتخدام هجــرة
غــر رشعيــة برعايــة دولــة كســاح»

وقــاال إن ذلــك ردا عــى مســاندة االتحــاد
األورويب للمعارضــة الدميقراطيــة يف
بيالروســا والعقوبــات األوروبيــة ضــد
القيــادة الديكتاتوريــة يف مينســك ،بحســب
تعبريهــا ،ودعــت املفوضيــة األوروبيــة
الــدول األعضــاء باالتحــاد األورويب إىل دعــم
لتوانيــا يف مواجهــة وصــول آالف املهاجريــن.
وقالــت املفوضــة األوروبيــة للهجــرة
والشــؤون الداخليــة إيلفــا يوهانســون يف
خطــاب موجــه إىل وزراء داخليــة التكتــل
إن «االســتغالل غــر املقبــول للبــر
ألغـراض سياســية يجــب أن يتوقــف ،مردفــة
ان «أولويتنــا القصــوى يجــب أن تكــون
مســاعدة لتوانيــا يف تأمــن حدودهــا مــع
بيالروســا .أدعوكــم جميعــا إىل االســهام يف
هــذا الجهــد كأولويــة».
ويالحــظ مراقبــون ان وصــول املهاجرين اىل
لتوانيــا قوبــل بتحــركات عنرصيــة مــن قبــل
بعــض الســكان فيــا يشــخص املراقبــون
ذلــك مبنزلــة الســمة التــي تطبــع ترصفــات
كثــر مــن النــاس يف اوروبــا الرشقيــة بعكــس
عمليــات التضامــن مــع املهاجريــن يف اوروبا
الغربيــة وامريــكا؛ واحتشــد كثــر مــن
النــاس أمــام مقــر الحكومــة يف فيلنيــوس
للتعبــر عــن احتجاجهــم عــى خطــط
إيــواء املهاجريــن يف إقليــم ديفينيســكيس
الحــدودي ،ونــدد كثــرون ،وهــم يرفعــون
الفتــات وملصقــات ،بسياســة الحكومــة
بشــأن املهاجريــن ،ووفقــا لتقاريــر إعالميــة،
نــدد املتظاهــرون أيضــا بالطريقــة التــي
تتعامــل بهــا الهيئــات الحكوميــة مــع
ســكانها اللتوانيــن ،بحســب تعبــر بعضهــم،
وجــاء االحتجــاج يف العاصمــة عــى خلفيــة
مظاهــرات شــهدتها أقاليــم حدوديــة،
وحــاول فيهــا الســكان عرقلــة خطــط إقامــة
مراكــز لالجئــن بالقــرب مــن مجتمعاتهــم
وتقــول الرشطــة إنهــا كانــت عرضــة ألعــال
عنــف ،ورشعــت وزارة الداخليــة تحقيقــا يف
ذلــك.
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بغداد ـ برلين
قطار الشرق السريع

الى اين صفى الدهر بسكته وهل تتحقق وعود انجازه

لــم تــزل ســكة حديــد بغــداد
التــي مــن المفتــرض ان
تربــط العاصمــة العراقيــة
بالعاصمــة االلمانيــة برليــن
حلمــا بعيــد المنــال تتداولــه
االلســن مــن دون ان يجــري
العمــل علــى تنفيذهــا برغــم
اهميتهــا والفائــدة الكبيــرة
المرجــوة منهــا؛ كمــا لــم تــزل
تصــاغ الوعــود بشــأنها.
فيلي
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يحــدث ذلــك يف الوقــت الــذي تجهــد
معظــم دول العلــم يف مواصلــة تطويــر
شــبكات النقــل الخارجــي والداخــي بأحدث
التقنيــات مســتغلة الثــورة التكنلوجيــة
التــي ســهلت العمــل يف هــذا املضــار اىل
مديــات هائلــة؛ فتلــك الصــن تعلــن عــن

اطــاق أطــول خــط للقطــارات الفائقــة
الرسعــة يف العــامل بطــول  3000كيلومــر،
اختــر الوقــت بــن بكــن وقوانجــو جنــويب
البــاد بـــ  8ســاعات بعــد أن كانــت
الرحلــة تســتغرق  20ســاعة ،كــا تعمــل
رشكــة تشــاينا رايلنــغ ســتوك كوربوريشــن

الحكوميــة عــى قطــار آخــر رسعتــه تصــل
إىل  600كيلومــر يف الســاعة ,مــا يعنــي
أنــه أرسع بـــفارق  241.5كيلومــراً يف
الســاعة مــن أرسع قطــار يعمــل يف الوقــت
الحــايل ،وتســتعمل يف تشــغيله التقنيــة
الكهرومغناطيســية بحســب ترصيــح رئيــس

فريــق تطويــر القطــار الجديــد ،لصحيفــة
تشــينغداو ديــي الصينيــة ،مبينــا ان الرحلــة
عــى متنــه أرسع مــن الســفر بالطائــرة يف
ظــروف معينــة ،بحســب قولــه.
عن سكة حديد بغداد ـ إسطنبول ـ برلني
تشــر الوقائــع التاريخيــة ،اىل انــه يف
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نهايــات القــرن التاســع عــر بــرز مــروع
ســكة حديــد برلــن – بغــداد  ،كواحــد مــن
أهــم املشــاريع التــي حاولــت ربــط الــرق
األوســط بالغــرب أو املنطقــة العربيــة بأوربا
 ،وكان مــن شــان هــذا املــروع إذا مــا انجز
 ،فتــح أبــواب الــرق للمؤثــرات الغربيــة
وتطويــر أفــاق التعــاون بــن العاملــن مبــا
يســهم بخلــق رشاكــة اســراتيجية مثمــرة ،
تنمــي األفــق اإلنســاين وتدفــع بالعالقــات
البرشيــة إىل مــا يزيدهــا قــوة ومتانــة،
بحســب الخــراء؛ وقــد طفــق القطبــان
الكبــران آنــذاك أملانيــا وبريطانيــا بتقديــم
املزيــد مــن املغريــات بهــدف الظفــر
بامتيــاز هــذا املــروع الكبــر ،وكان مــن
بــن تلــك املغريــات كثــر مــن املشــاريع
املصاحبــة التــي تخــدم مجــاالت اجتامعيــة
واقتصاديــة وعلميــة كثــرة ،ناهيــك عــن
وضــع املنطقــة عــى طاولــة املخططــات
االســراتيجية الكــرى التــي تســهم يف تغيــر
الخارطــة السياســية للمنطقــة وتحويــل
معاملهــا الثقافيــة واالجتامعيــة.
وظفــرت أملانيــا باملــروع ،الــذي رشع
بتنفيــذه بــدءا مــن  27متــوز  1912منطلقا
مــن بغــداد صاعــدا شــاال ،وســط ترحيــب
تــريك ليتــاىش املــروع بعــد ذلــك وســط
فــوىض الحــرب العامليــة األوىل ومــا تخللهــا
مــن حــوادث .
وبــرأي املؤرخــن فــان فرحــة العراقيــن
بانتكاســة الدولــة العثامنيــة انســتهم
حتــى مصالحهــم التــي يقدمهــا مــروع
طمــوح كمــروع ســكة حديــد برلــن –
بغــداد ،.تلــك املصلحــة التــي مل تــزل تــرز
بقــوة حتــى اآلن ويجــري طرحهــا كلــا
همــدت؛ ألهميــة املــروع فيــا لــو تــم،
عــى املنطقــة وحيــاة ســكانها؛ وبحســب
املتخصصــن فانــه ســيكون إلحيــاء هــذا
املــروع القديــم أثــره البالــغ عــى مســار
العالقــات العراقيــة و العربيــة – األوربيــة
 ،مبــا يســهم بخلــق رشاكــة حقيقيــة بــن
املجموعتــن ،تعيــد مللمــة األوراق لصالــح
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واقــع التــوازن الــذي يعيــد صياغــة
العالقــات ،مبــا يخــدم تطلعــات الشــعوب
وتوقهــا لغــد أفضــل وحيــاة ســهلة رخيــة،
بعــد أن تنفتــح أمامهــا ســبل اإلبــداع
والتطــور التــي فقدتهــا طويــا ،بحســب
قولهــم.
كان التفكــر باملــروع قــد ابتــدأ مــع
القيــر االملــاين فيلهلــم الثــاين ،الــذي قــام
بعــد زيــارة إلســطنبول ،بجولــة يف الــرق
اســتغرقت ســتة أســابيع وبــدا متحمســا
جــدا لفكــرة قطــار بغــداد ،بحســب
ترصيحــات ملعــارصي تلــك املــدة ،ومــارس
ضغوطــا هائلــة عــى مــرف دويتشــه بنــك
االملــاين ،لدعــم املــروع وتنفيــذه ،الــذي
ابتــدأ بــه بالفعــل ،فمدينــة قونيــا ،وســط

تركيــا ،اكتملــت فيهــا أشــغال مــد جــزء
مــن ســكة الحديــد الرابطــة بــن بغــداد
واســطنبول ،وملــد الســكة فجــروا أنفاقــا
وبنــوا جســورا وأزالــوا جميــع العقبــات
مــن الطريــق ،وان أعــال بنــاء ومــد ســكك
حديــد قطــار بغــداد مبجملهــا اســتغرقت 37
عامــا؛ فقــد كانــت عمليــة نقــل البضائــع أو
القــوات العســكرية مــن رشق اإلمرباطوريــة
إىل غربهــا تــدوم أحيانــا أشــهرا طويلــة،
ألن االعــال كانــت تــدار بصــورة بدائيــة
وتســتعمل فيهــا الجــال والحمــر ،كــا أن
عمليــة البنــاء تعطلــت بســبب مشــكالت
تقنيــة فضــا عــن أســباب سياســية ،واهمهــا
عــام  1914بنشــوب الحــرب العامليــة األوىل
التــي تزامــن انتهاؤهــا بتفــكك اإلمرباطوريــة

ســـيكون إلحياء هذا المشـــروع القديم أثـــره البالغ على
مســـار العالقـــات العراقيـــة و العربية – األوربيـــة  ،بما
يســـهم بخلق شـــراكة حقيقية بيـــن المجموعتين ،تعيد
لملمـــة األوراق لصالح واقـــع التوازن الـــذي يعيد صياغة
العالقـــات ،بما يخـــدم تطلعـــات الشـــعوب وتوقها لغد
أفضـــل وحياة ســـهلة رخية.
العثامنيــة ،وتواصلــت عمليــة مــد الســكة
الحديديــة عــى عجــل حتــى عــام 1918؛
ولكــن ظلــت هنــاك مســافة  300كيلومــر
غــر مكتملــة.
يف عــام  ،1940اكتملــت عمليــة مــد الســكة
الحديديــة الرابطــة بــن اســطنبول وبغــداد،
حينهــا مل تعــد هنــاك إمرباطوريــة عثامنيــة
بــل تركيــا ،وبغــداد مل تعــد جــزءا مــن
هــذه اإلمرباطوريــة وإمنــا عاصمــة ململكــة
الع ـراق ،وأوربــا تــرزح تحــت أثقــال حــرب
ثانيــة أكــر دمويــة ودمــارا مــن األوىل.
لقــد شــخص املتخصصــون والفنيــون
واملؤرخــون ان مــن ابــرز االيجابيــات
التــي تحققهــا الســكة اختــاط الســياح

األملــان واالوربيــن والعــرب والرشقيــن
ببعضهــم البعــض ملــا لذلــك مــن دور كبــر
يف التعــرف عــى ثقافــات أخــرى وإلغــاء
األحــكام املســبقة عــن بعــض الشــعوب ،ويف
هــذا يقــول الكاتــب االســباين ويزنثــال يف
كتابــه الــرق الرسيــع  -قطــار أوروبــا ،ان
القطــارات تكــر الحــدود وتفتــح العقــول
وتتفاعــل مــع اللغــات املتعــددة؛ وعــى
مــن رحلــة اوليــة ذهــب فيهــا الكاتــب
بعربــات ذلــك القطــار ،كانــت اللغــات
واألديــان واملناظــر الطبيعيــة تتــازج إىل أن
اندلعــت الحــرب العامليــة الثانيــة ،ويــروي
املؤلــف كيــف تــم كــر هــذا الحلــم
يف وقــت الحــق يف الســبعينات ،وتــاىش

القطــار وبيعــت عرباتــه الفاخــرة املليئــة
بالقصــص وتشــتتت وانتهــت يف أماكــن غــر
اعتياديــة.
محاوالت معارصة خجولة
يف  18آب  2021بحــث وزيــر النقــل
العراقــي نــارص الشــبيل ،مــع نظــره الــريك
وســفري تركيــا يف العــراق ملــف الربــط
الســكيك بــن البلديــن وكذلــك مجمــل
االوضــاع االقتصاديــة والخدميــة املشــركة،
ويف ترصيحــات أدىل بهــا الشــبيل ،فيــا
يخــص بــدء األعــال املتعلقــة بتشــغيل
خــط القطــار بــن تركيــا والعـراق ،قــال هذه
الخطــوة املهمــة جــاءت بعــد تفكــر جــدي،
يهــدف إىل إعــادة تشــغيل أو مــد خــط
ســكة حديــد يربــط بغــداد برتكيــا ،مشــرا
اىل ان العــراق يســعى لــراء قطــارات
جديــدة ،عنــد إمتــام بنــاء الخــط الحديــدي،
إضافــة إىل وجــود بعــض القطــارات القدمية،
التــي ستســهم يف أعــال النقــل الجديــدة؛
وأردف بنــدر ضمــن الخطــة املوضوعــة
ســوف يكتمــل عمــل الخطــوط الحديديــة
خــال شــهرين مــن الزمــن ،حيــث ســنقوم
بربــط مينــاء الفــاو يف جنــوب البــاد برتكيــا.
و ُيبــدي املراقبــون حذرهــم الشــديد حــن
يتعلــق االمــر بالوعــود املرضوبــة مــن قبــل
وزراء ومســؤولني يف الحكومــة العراقيــة
بصــدد قــرب انجــاز مشــاريع كــرى ،ومــن
ضمنهــا اعــادة احيــاء مــروع ســكة حديــد
بغــداد ـ اســطنبول ـ برلــن انتهــاء باوربــا؛
وهــو يف الحقيقــة امــر ســهل الســيام يف هــذا
العــر الــذي تطــورت فيــه التكنلوجيــا
واصبــح انجــاز االعــال اكــر ســهولة،
الســيام ونحــن بصــدد مــروع حيــوي
كبــر ســيحدث طفــرة اقتصاديــة وثقافيــة
وحضاريــة كبــرة فيــا لــو جــرى العمــل بــه
بنكـران ذات وبإخــاص؛ ويطــرح املتابعــون
تســاؤلهم املــروع هــل يشــهد العــراق
تحقــق يشء مــن اقــوال وزيــر النقــل ويســر
العمــل بخطــى حثيثــة يف غضــون الشــهرين
التــي وعــد بهــا.

2021

آب  /أغسطس

85

فـــ

الملف الفيلي

86

العدد 212
الســنة السابعـة عشر

