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قبــل تنامــي ظاهــرة االرهــاب،
كانــت مســألة الذهــاب اىل املطــارات
والتفتيــش ومتشــية معاملــة الســفر
ســهلة ويســرة اىل حــد كانــت ال تحتــاج
ألكــر مــن ســاعة واحــدة قبــل إقــاع
الطائــرة والســفر.
اليــوم اصبحــت هــذه املــدة واعــال
التفتيــش والتدقيــق و ...تحتــاج إىل
ســاعات طويلــة .وبــذا تهــدر يوميــا
وشــهريا وســنويا ماليــن الســاعات ويف
عــامل مــا بعــد تفــي فــروس كورونــا
وعــى الرغــم مــن عــودة الحيــاة
شــيئا فشــيئا ولكــن مســألة التفتيــش
والقوانــن واإلجــراءات األخــرى التــي
تتطلــب رصفــا ماليــا وإهــداراً للوقــت
تســببت بجعــل املشــكالت أكــر
تعقيــدا وجــزءا ال يتجــزأ مــن ثقافــة
الحيــاة اليوميــة.
الحيــاة يف الع ـراق فــوق حملــه حمــل
أكــر ففــي هــذا البلــد الــذي تتصــدر
اخبــاره املحزنــة دومــا نــرات أخبــار
الــوكاالت العامليــة األمــر يبــدو أعقــد
وأكــر كلفــة واصعــب ،وعالقتــه ليســت
مرتبطــة بالوقــت والوبــاء فحســب.
والتطــور االخــر املهــم هــو أنــه،
عــدا عــن اإلرهــاب الــدويل ووبــاء
كورونــا ونظــام الحكــم املنهــار يف ظــل

رئيس التحرير
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البريوقراطيــة والفســاد ،دخــل الع ـراق
للمــرة الخامســة يف عمليــات االق ـراع،
والتصويــت ملجلــس النــواب لحــن
تكويــن الحكومــة عــى أســاس نتائــج
االنتخابــات بحيــث تكتســب معهــا
طابعــاً قانونيــاً ودميقراطيــاً.
يف الكثــر مــن البلــدان العمليــة واضحة
وشــفافة اىل حــد ان الفائــز والخــارس
يف امليــدان الســيايس عــى أســاس
الدميقراطيــة ليســوا بحاجــة اىل جــدال
متواصــل ،إ ّال أن املســاس بالنتائــج
وفــرض االرادة السياســية عــى قــرار
الناخبــن نقطــة منتظــرة ومشــكلة
ليســت لهــا نهايــة يف هــذه البــاد.
وكفلســفة مالزمــة لالنتخابــات ،فإنــه
تــم تخصيــص إمكانيــات كبــرة لهــذه
العمليــة االنتخابيــة املبكــرة مــن أجــل
خلــق وضــع جديــد وانتــاج حكومــة
بواجهــة احــدث و أفعــال تبعــث عــى
االمــل .القســم االول مــن العمليــة
وبســبب عــدم مشــاركة االكرثيــة فإنــه
حمــل طابــع اليــأس ،والقســم الثــاين
أي النتائــج أثبتــت أن صنــدوق االقـراع
ليــس املعيــار الوحيد لتشــكيل الحكومة
الجديــدة .وبــا شــك فإنــه طاملــا كانــت
االحـزاب السياســية ليســت راضيــة عىل
نتائــج الصناديــق ،فــان هــذه البــاد لــن

تصبــح مركـزا لالمــان مــن اجــل احــال
الدميقراطيــة الحقيقيــة.
القســم األخــر مــن ســيناريو هــذه
العمليــة أظهــر أن االنتخابــات تســهم
فقــط يف زيــادة األزمــات وتجــدد
املشــكالت ويف احســن االحــوال
ســيكون الشــعب مجــرا مــن اجــل
االبتعــاد عــن الحــرب واالضطرابــات،
اللجــوء اىل االطــراف السياســية التــي
ســتجتمع يف الربملــان وتُش ـ ّكل حكومــة
التوافــق التــي تتشــبث بالرشعيــة
والتــرى نفســها مدينــة للشــعب رغــم
كل املعانــاة و الكــوارث التــي حلــت
عليــه.
املرحلــة الجديــدة بوجــود األحــزاب
السياســية ذات االجنحــة املســلحة،
التــي تســببت بانهيــار وجــود مصطلــح
الدميقراطيــة مبكــرا ،طاملــا كانــت
تفضــل املصالــح الخارجيــة ،وتعدهــا
أكــر مــن رغبــات وحقــوق الشــعب ،و
إذا كانــت مكونــات الحكومــة الجديــدة
تتحــدث عــن التدخــل الخارجــي
وتطالــب بشــكل رسي مــن تلــك
الــدول االجنبيــة مســاعدتها مــن اجــل
البقــاء يف الســلطة ،فــا هــي حاجتهــا
لالنتخابــات اصــا؟!

بسماية الرياضية
تراوح في مكانها
تجاذبات الموقع
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قراءة في زيارة بارزاني الى الدوحة

لماذا اقليم كوردستان مهم لدول الخليج؟
أجــرت صحيفــة «جيروزاليــم
بوســت» االســرائيلية قــراءة
فــي زيــارة رئيــس اقليــم
كوردســتان نيجيرفــان بارزانــي
الــى قطــر ،مشــيرة الــى الــدور
المهــم الــذي ال تــزال دول
الخليــج تلعبــه ،وخاصــة
تنامــي هــذا الــدور فــي اقليــم
كوردســتان الــذي يشــكل
جــزءا مــن «محــور االســتقرار»
الــذي تريــد الــدول الخليجيــة
االســتثمار فيــه عبــر المنطقــة.
فيلي

وكان نيجريفــان بــارزاين التقــى يف الدوحــة
أمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد ال ثــاين،
وهــو ايضــا التقــى يف ايلول/ســبتمرب املــايض
ويل عهــد ابوظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان خــال زيارتــه اىل لنــدن ،باالضافــة
اىل لقائهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة نفســها خــال زيــارة بــارزاين لهــا

4

العدد 214
الســنة السابعـة عشر

يف حزيران/يونيــو املــايض.
ويف تقريرهــا الــذي ترجمتــه مجلــة «فيــي»؛
تســاءلت الصحيفــة عــن "أولويــات
بــارزاين" ،قالــت انــه بحــث العالقــات مــع
دول الخليــج يف املــايض واشــار اىل االســتثامر
والتنميــة االقتصاديــة .وخــال زيارتــه اىل
قطــر ،التقــى بــارزاين رئيــس الحكومــة

خالــد بــن خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثــاين
صبــاح األحــد ،ثــم اجتمــع مــع أمــر قطــر.
وغــرد بــارزاين عــى حســابه عــى "تويــر"
مشــرا اىل ســعادته بلقــاء أمــر قطــر وبأنــه
اجــرى معــه محادثــات تتعلــق بتعزيــز
وتطويــر العالقــات الثنائيــة باالضافــة اىل
قضايــا ذات اهتــام مشــرك يف العــراق

والــرق االوســط ،واالنتخابــات االخــرة يف
العـراق وقضيــة التجــارة والرحــات الجويــة
املبــارشة والســياحة.
ولفتــت الصحيفــة إىل أنــه "مــن املهــم
التذكــر بانــه يف العــام  ،2013كان يفــرض
أن تصبــح اربيــل مركـزا ســياحيا يف املنطقــة،
وكان العراقيــون مــن مختلــف أنحــاء

البلــد ودول الخليــج أيضــا يأتــون اىل
أربيــل واملناطــق الكورديــة بســبب الوضــع
الســلمي الــذي تعيشــه فيــه باالضافــة اىل
جبالهــا وانهارهــا الجميلــة .وتابعــت أن
غــزو داعــش للعـراق يف العــام  ،2014ألحــق
رضرا بالســياحة ثــم جــاء وبــاء كورونــا يف
العــام .2020

وتابعــت الصحيفــة أنــه مــن املحتمــل ان
األمــور قــد تتغــر مجــددا ،مشــرة اىل ان
دهــوك ،احــد املــدن الرئيســية يف االقليــم،
تتمتــع ببنيــة تحتيــة مذهلــة ،وفنــادق
جميلــة واســتثامرات تركيــة ،مضيفــة أن
تركيــا حليــف رئيــي لقطــر ،وأنــه لــدى
الدوحــة وانقــرة عالقــات جيــدة مــع ايـران،
كــا ان بــارزاين يتمتــع بعالقــة وديــة مــع
ايــران وهــو ايضــا مقــرب مــن زعــاء
الغــرب.
ولهــذا ،اعتــرت الصحيفــة انــه يف هــذا
االطــار فانــه يف ظــل نهايــة االزمــة الخليجية
يف العــام  ،2020هنــاك مســاحة واســعة
القليــم كوردســتان لتنميــة عالقاتهــا مــع
الدوحــة وابوظبــي.
واشــارت الصحيفــة اىل ان اقليــم كوردســتان
اســتضاف مئــات االالف مــن النازحــن االتني
مــن انحــاء العـراق ،مبــا يف ذلــك االيزيديــن
الذيــن اضطهدهــم تنظيــم داعــش .كــا
ان اقليــم كوردســتان ميثــل رشيــان حيــاة
رئيــي نحــو ســوريا واملنطقــة الكورديــة
هنــاك .وتتمركــز قــوات أمريكيــة هنــاك
مثلــا تســتضيفهم أبوظبــي والدوحــة.
ويعنــي ذلــك ،بحســب الصحيفــة ،ان اقليــم
كوردســتان ،جــزء مــن "محــور االســتقرار
وأصدقــاء الواليــات املتحــدة ورشكائهــا يف
املنطقــة" .وتابعــت انــه اىل "جانــب االردن
وغريهــا مــن الــدول ،فــان هــذا امــر مهــم".
وختمــت الصحيفــة التقريــر بالقــول؛ إنــه
يجــب االنتظــار ملعرفــة مــا إذا كانــت دول
الخليــج ســتبدأ االســتثامر بشــكل أكــر
وجديــة يف اربيــل واقليــم كوردســتان ،ومــا
إذا كانــت هــذه االســتثامرات ســتتدفق
ايضــا اىل نينــوى وكركــوك ،وهــي محافظــات
تحتــاج اىل اعــادة االعــار بعــد مرحلــة
داعــش ،وتريــد التحــرر مــن التطــرف.
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كورديــــــات

تاريخ خاص وصداقة بال حدود
القاضي عبدالستار رمضان

الصديق وقت الضيق،
مقولة وحكمة يرددها
الناس تعبيرا عن
االلتزام والمساعدة التي
يقدمها شخص ما حسب
قابلياته وقدراته الى
صديقه عندما تقع علي
نوائب الدهر وسواد
االيام ،وبين فرنسا
واقليم كوردستان عالقة
صداقة ومواقف سابقة
ومستمرة بين فرنسا
الدولة االوربية المهمة
وعضو مجلس االمن
الدولي والكورد ظلت
وثيقة ودائمة وراسخة
وذات تاريخ خاص،
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وهــي كــا وصفهــا الزعيــم الكــوردي
مســعود بــارزاين (إن الصداقــة الراســخة
لفرنســا مــع كوردســتان ســتظل يف الذاكرة
إىل األبــد) وتعليــق الرئيــس الفرنــي
إميانويــل ماكــرون (لقــد تقاســم شــعبانا
تاريخــاً خاصــاً منــذ  30عامــاً دعونــا
نواصــل ذلــك) ،وتتجــى هــذه العالقــة
املتميــزة والتاريخيــة مــن خــال املحطــات
التاليــة:
1وقــوف فرنســا مــع الشــعب الكــورديبعــد القصــف الكيميــاوي لحلبجــة ودور
الســيدة( دانييــل ميــران) زوجــة الرئيــس
الفرنــي (فرانســوا ميــران) ودفاعهــا عــن
الكــورد منــذ عــام  1989وتأثــر ذلــك يف
الــرأي العــام العاملــي واســتحقت بحــق
لقــب (أم الكــورد) وكانــت صديقــة
مخلصــة للشــعب الكــوردي يــوم كان
الكــورد ال أصدقــاء لهــم ســوى الجبــال.
2دور فرنســا الفعــال يف انشــاء املنطقــةاآلمنــة بعــد انتفاضــة عــام 1991
ومســاعدتها يف اصــدار الق ـرارات الدوليــة
التــي كانــت االســاس القانــوين يف انشــاء
اقليــم كوردســتان وســلطاته الترشيعيــة
والتنفيذيــة والقضائيــة.
3مســاعدة فرنســا العــراق واقليــمكوردســتان بعــد عــام  2003والزيــارات
املتبادلــة وعــى مختلــف املســتويات
والتــي أرســت اســس التفاهــم والتعــاون
والعمــل املشــرك يف مختلــف املجــاالت
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة.
4دور فرنســا يف مســاعدة العــراق يفمحاربــة تنظيــم داعــش عــام 2014مــن
خــال التحالــف الــدويل الــذي ســاهم
يف اســتعادة وتحريــر املــدن العراقيــة،
ومســاعدتها يف تدريــب وتســليح قــوات
البيشــمركة والتعــاون مــع االقليــم يف
جميــع املجــاالت وتأكيدها(لــن تنــى

فرنســا مطلقــاً التزامهــا تجــاه املحاربــن
الكــورد ضــد داعــش).
5املوقــف الفرنــي يف مســاعدة اقليــمكوردســتان بعــد أحــداث 16أكتوبــر2017
ودورهــا يف تقريــب وجهــات النظر،ودعوة
رئيــس اقليــم كوردســتان نيجرفــان بــارزاين
لزيــارة فرنســا وهــي اول زيــارة خارجيــة
لرئيــس االقليــم بعــد الحصــار الظــامل
والتحشــدات العســكريةعىل حــدود
االقليــم ،وتأكيــد رئيــس االقليم(أشــكر
موقــف الرئيــس ماكــرون ودوره يف حــل
خالفاتنــا يف خريــف عــام  2017مــع
بغــداد ،وفتــح بــاب الحــوار الســيايس
والدبلومــايس إلقليــم كوردســتان،
مبســاعدتكم بــدأت أربيــل الحــوار مــع
بغــداد ونشــأ التفاهــم والهــدوء) والــدور
املشــهود والواضــح الــذي لعبــه الرئيــس
نيجرفــان بــارزاين وزياراتــه واالجتــاع
الخامــس الــذي جمعــه مــع الرئيــس
الفرنــي.
ان الزيــارات العديــدة للمســؤولني
الفرنســيني اىل االقليــم تأكيــد الســتمرار
دعــم فرنســا وزيــارة ماكــرون واجتامعــه
مــع الرئاســات والقيــادات الكورديــة
وترصيحــات رئيــس حكومــة االقليــم
مــرور بــارزاين( ان زيــارة الرئيــس
الفرنــي تأكيــد عــى أوارص الصداقــة
املتينــة التــي تجمــع بــن إقليم كوردســتان
وفرنســا).
ان مــا يجمــع فرنســا والكــورد صداقــة
متينــة ومــن نــوع خــاص ،وعالقــات
سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة
قامئــة وممتــدة منــذ ســنوات بعيــدة،
وهنــاك عالقــات مميــزة مــع جميــع
الحكومــات والرؤســاء الفرنســيني الذيــن
كان لهــم الــدور الكبــر يف تســجيل
التاريــخ الخــاص والصداقــة بــا حــدود.
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الكوردايتي
فلــسـفــة
اثبتت وجودها
صالح مندالوي

قــال قائلهــا لقــد جــرت العديــد مــن
محــاوالت اغتيــايل ففكرنــا عــن مــاذا
يريــدون منــه فوجدنــا ان ننــر تلــك
الفلســفة يف مجموعــة عقــول ذكيــة
فكانــت النتيجــة خلــق جيــل مفعــم
بالتضحيــة واندفــاع يف البــذل الغــر
شــخيص فبــدأت اصــآ بكلمــة البيشــمركة
اي مواجهــة املــوت فصــار عندنــا رهــط
منــذ عشــنا يف ثنايــا جبــال وعــرة رغــم
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قلــة مســاحتها فــأن فيهــا كنــزآ تعيــل
املندفعــون يف ثنايــا النضــال الباســل .
فمثــآ كانــت املاديــة الديالكتيكيــة
تتصــور ان ثــورة الفقـراء ســتبدأ يف انكلرتا
اســتنادآ للامكنــا كارتــا لكنهــا بــدأت
يف فرنســا بكومونــة باريــس والثــورة
االشــراكية ســتحدث بالبلــدان الراســالية
لكنهــا حدثــت يف روســيا القيرصيــة
ونحــن الكــرد كان التصــور عــر ثــورات

البدرخانــن ودرســيم وعبــد اللــه النهــري
اال انهــا حدثــت يف اصغــر اجراء كردســتان
بالرغــم مــن تكاثــف الجهــد االســتكباري
منــذ الحــرب العامليــة االوىل وههــا هــي
تعيــش ثــورة التنقطــع اواروهــا بــل
وحولوهــا اىل الــدول املتحــرة التــي
تفخــر بعضهــا بأحتضانهــم لهــا ضمــن
االشــياء الجليلــة يف وجودهــا.
ونحــن اليــوم معنــا اوامامنــا شــلة مــن

الشــباب الغــض والشــيوخ ذوي اللحايــا
البيــض والنســاء الواعيــات لحــد النخــاع
وتفتحــت ذهنيــة شــباب الكردايتــي
وســائرون نحــو املجــد فلقــد كنــا نفخــر
بــأن منغوليــا قــد قدمــت اســم الحركــة
الكرديــة اىل االمــم املتحــدة يف 1963
ووصلنــا اىل ان يقــف قائــد الكردايتــي
امــام املرمــر االخــر ( منصــة الخطابــة
) يف الجمعيــة العامــة لالمــم املتحــدة

كرئيــس لجمهوريــة العــراق وشــبابنا
يتحــدث االنكليزيــة والفرنســية
واالملانيــة.
لقــد ولــدت الكردايتــي بــن الصخــور
ووصلــت جذورهــا اىل اعــاق ســحيقة
واليهمنــا ان كســبنا جولــة و خرسنــا
الجولــة فنحــن يف الوجــود موجوديــن.
والبــد الشــقاء العنــف ان يقــروا لنــا
حقوقنــا وليــس حقوقهــم اذ اليعقــل ان

نكــون مشــركني يف التاريــخ والثقافــة
فمؤكــد اننــا ســنصل ولقــد كان ملــام
مقابلــة ( ماوتســيتونغ ) عــام  1955وهي
االن االقتصــاد االول يف العــامل والحبــل
عــى الجـرار فنحــن اجمــل ثــورة تحرريــة
التعتمــد االنتحــار والتخريــب وســنصل او
باالحــرى وصلنــا فكــا قــال احــد القــادة
الكــرد جنــات تجــري مــن تحتهــا االنهــار
نحــن فيهــا .
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سـياســة

نضال المرأة الكوردية
د .قاسم المندالوي

دفاعــا عــن شــعبها و ارض بالدهــا «
كوردســتان و تحملــت انــواع العــذاب
و الكــوارث و املــآيس و يعــرف التاريــخ
الكــوردي الكثــر مــن الزعيــات و املقاتالت
الشــهريات التــي قــادة فــرق قتاليــة كالبطلة
« مشــات و قمــرة و فاطمــة و غريهــن «
حيــث قــادة فرقــة قتاليــة قوامها خمســائة
مقاتــل مــن املتطوعــن الكــورد أبــان الحرب
الروســية العثامنيــة عــام  1875م يف أررضوم
و فــارس  ،كذلــك الثــورة التــي قادتهــا
الثــأرة الكورديــة الفيليــة « قــدم خــر
بنــت االمــر قنــدي القالونديــة « يف أقليــم

لورســتان ضــد نظــام « رضــا شــاه « أحــدى
الثــورات الكبــرة للكــورد الفيليــن ضــد
النظــام االيــراين التــي اخمــدت و انتهــت
بقتلهــا عــر مؤامــرة جبانــة  ،و الثائــرة «
نــازي خانــم « التــي ثــارت عــى شــاه ايـران
االخــر  ،لقــد متكنــت املــرأة الكورديــة مــن
عــدم حمــل الحجــاب النــه مل يكــن يتالئــم
وواجباتهــا املعيشــية و النضاليــة و القتاليــة
و العســكرية  ،وقــد أســفر ذلــك عــن تســلم
الكثــر منهــن وظائــف و مناصــب عاليــة يف
املجتمــع الكــوردي حيــث كانــت « صفيــه
خاتــون « ابنــة امللــك الصالــح نجــم الديــن

ايــوب امــرة منبــج عــام  1231امتــازت
بشــخصية قويــة وكانــت ملجــأ للهلربــن
مــن ظلــم الخوارزميــن  ،وحكمــت «
خانـزاده ســلطان « امــاريت حريــر و ســوران
« بعــد وفــاة زوجهــا « وكانــت تتــوىل
قيــادة الجيــش بنفســها يف 1640 - 1623
« و الثائــرة « فاطمــة خانــم « كانــت تتــوىل
قيــادة فرقــة كورديــة يف حــرب القــرم 1853
واشــتهرت بلقــب « الســيدة الســوداء
« انهــا املــرأة التــي ســجلت اســمها يف
التاريــخ الكــوردي  ،وهنــاك بعــض النســاء
الكورديــات االيئ أظهــرت كثــرا مــن املقــدرة

امتازت المـــرأة الكوردية منذ
العصـــور الغابرة بالشـــجاعة
وقـــوة االرادة والتحمـــل،
وشـــاركت جنبا الى جنب مع
الرجـــل في النضـــال من اجل
الحرية واالســـتقالل وتميزت
بالصبـــر والصمـــود والقـــدرة
العالية في مواجهة قســـوة
وشـــقاء وبـــؤس وحرمـــان
الحيـــاة الرعويـــة والريفيـــة،
وتولـــت تربيـــة الطفـــل
وتعليمـــه الكتابـــة والقراءة
واالغاني واالناشـــيد الوطنية
والشـــعبية والفنون التراثية
واالعمال اليدوية والفروسية
ســـواء أكان ذكـــرا ام انثـــى،
وفي معظم االحيـــان تقوم
مقـــام زوجها.
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و حســن االســتعداد لتــويل االمــور العامــة ،
فعرفــت بحســن التدبــر و ال ســيام نســاء
« الكلهــر « نخــص بالذكــر شــهريات نســاء
الكــورد يف التاريــخ الحديــث « حليمــة خانم
و عادلــة خانــم « ويف اواخــر القــرن التاســع
عــر كانــت الســيدة « حليمــة خانــم « مــن
هــكاري « شــال كوردســتان « هــي حاكمــة
واليــة « بــاش كاال « اىل ان اجــرت عــى
االستســام للحكومــة العثامنيــة بعــد قمــع
ثــورة بدرخــان عــام  « 1847بتليــي  -رشف
نامــه  « 1597امــا بالنســبة للبطلــة املقاتلــة
« عدلــة خاتــون « يف عــام 1924 - 1909
شــغلت « اردالن « قائــم مقــام شــهرزور يف
حلبجــة « والتــي اطلــق عليهــا االنكليــز «
أمــرة الشــجعان « وكانــت شــهرية وشــديدة
تحكــم حلبجــة ومتــارس نفــوذا كبــرا يف
شــؤون قبيلــة « الجــاف « يف ســهل «
شــهرزور « عــى الحــدود الرتكيــة  -االيرانيــة
« وهــي احــدى اكــر القبائــل الكورديــة يف
منطقــة « زاغــروس «  ،واملقاتلــة االيزديــة
« ميــان خانــم « التــي كانــت اقــوى قائــدة
ايزديــة خــال الفــرة ... « 1937 - 1913
وخــال الحــرب العامليــة االوىل تفاوضــت
القــوات الروســية مــع املقاتلــة الكورديــة
« مريــم  -مــن عائلــة « نهــري الشــهرية «
والتــي كانــت تتمتــع ســلطة كبــرة عــى
قبيلتهــا التــي كانــت تحكــم املنطقــة  ،مــن
اجــل ممــر آمــن عــر املنطقــة التــي كانــت
تحكمهــا « باســييل نيكيتــن « وغريهــن مــن
النســاء الكورديــات املقاتــات و املناضــات
حيــث تحملــن قســوة الحيــاة و شــدتها
و صعوبتهــا  ،فاملــرأة الكورديــة كانــت
شــجاعة و تحمــل الصفــات االنســانية و
االخالقيــة و الوطنيــة و الثوريــة و شــاركت
يف بنــاء و تنميــة املجتمــع الكوردســتاين
سياســيا و اقتصاديــا وتربويــا وتعليميــا
و ثقافيــا و اجتامعيــا  ،وهنــاك نســاء
كورديــات اشــتهرن يف مجــاالت اخــرى
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شـــغلت «اردالن« قائـــم مقام شـــهرزور في حلبجة
والتـــي اطلق عليها االنكليز «أميرة الشـــجعان« وكانت
شـــهيرة وشـــديدة تحكم حلبجة وتمارس نفوذا كبيرا
في شـــؤون قبيلة «الجاف« في ســـهل «شـــهرزور«
على الحدود التركيـــة  -االيرانية.

منهــن « اســيئاث بــارزاين « اول حاخــان يف
التاريــخ اليهــودي مــن اصــل كــوردي قامــت
يف نــر مجموعــة كبــرة مــن املنشــورات يف
القــرن الســابع عــر  ،وهنــاك كورديــات
اشــتهرهن بــاالدب وكتابــة الشــعر منهــن
الكاتبــة و الشــاعرة الكورديــة « مســتوره
ارداالن  « 1848-1805و « حفصــه خــان
نقيــب « التــي اسســت اول جمعيــة نســائية
يف جنــوب كوردســتان ويف عــام  1930بعثت
برســالة اىل عصبــة االمــم شــاكية لهــا تنكــر
الكيــان العراقــي لحقــوق الشــعب الكــوردي
و الشــاعرة « نرجــس « خانــم شــهرزوي  ،و
الشــاعرة و املؤرخــة « خامنــي «  ،واالمــرة
« ســينم بدرخــان « اول امــراة كورديــة

حصلــت عــى وســام الــرف الفرنــي ســنة
 ، 2013والشــاعرة الكورديــة « ديــا جــوان «
مــن مدينــة « قامشــلو « غــرب كوردســتان
قامــت بتقديــم جائــزة االديــب « عثــان
صــري « للســيدة « دانيــال ميــران « ســنة
 ، 2004و االديبــة « روشــن بدرخــان « التــي
كانــت تجيــد اكــر مــن اربعــة لغــات مثلــة
الكــورد يف مؤمتــر ضــد االســتعامر والتــي
اقيمــت يف اليونــان عــام  1957و» جميلــة
جليــل « التــي اختصــة باملوســيقى الشــعبية
الكورديــة ومــن النســاء الكــورد املشــهورات
ايضــا « وداد عقــراوي « خبــرة صحيــة
يف الدمنــارك وناشــطة يف مجــال حقــوق
االنســان الكــوردي مــن اصــول كورديــة و»

هــرو مصطفــى « دبلوماســية امريكيــة
مــن اصــول كورديــة و» فيليكنــاس اوجــا «
سياســية ايزديــة ناشــطة يف املانيــا و تركيــا
وغريهــن مــن النســاء الكورديــات املناضالت
واملقاتــات وهــن يعملــن يف صفــوف
البيشــمركة يف جنــوب وغــرب كوردســتان
نذكــر الشــهيدة « ماركريــت جــورج « اول
ثائــرة مناضلة كوردســتانية آشــورية انضمت
اىل صفــوف البيشــمركة االوائــل ابــان قيــادة
املــا مصطفــى البــارزاين عــام  1961ولقــب
مــن قبــل الكــورد « دايــا كوردســتان « اي
ام كوردســتان لدورهــا البــارز و الشــجاع
يف املعــارك التــي خاضهــا الكــرد وتــم
اغتيالهــا مــن قبــل بعــض مــرىض العقــول و
املتخلفــن الكــورد يف « بــرواري بــاال « مــع
جــرح والدهــا يف اليــوم الثــاين لعيــد الســيد
املســيح « ع « تخلفــا منهــم انــه ال يجــوز
مشــاركة املــراة يف صفــوف البيشــمركة «
ســندس النجــار  2021صــوت كوردســتان
 / 16مايــو «  ،وكذلــك مشــاركة مقاتــات
الكــورد يف شــال كوردســتان ورشقهــا
وخاصــة املقاتــات البطــات يف صفــوف
حــزب العــال الكوردســتاين و املناضــات
يف صفــوف حــزب الشــعوب الدميقراطيــة
يف تركيــا امثــال املناضلــة البطلــة « ابــرو
غونــاي « وغريهــن  ،وعــى الرئيــس الــريك
« رجــب طيــب اردوغــان « اطــاق رساح
جميــع املناضــات و املناضلــن مــن النــواب
و السياســن الكــورد املعتقلــن و املســجونني
يف تركيــا ظلــا امثــال « عمــر فــاروق جــر
جــريل اوغلــو  -مــن حــزب الشــعوب
الدميوقراطــي « و النائبــة الكورديــة املناضــل
« ليــى جوفــن « حكــم عليهــا زورا وبهتانــا
 22ســنة  ،واملقاتلــة الكورديــة « جيجــك
كوبــاين « التــي وقعــت يف االرس عــام 2019
وحكمــت عليهــا بالســجن مــدى الحيــاة
وغريهــن مــن املناضــات و الناشــطات
الكــورد
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الملف الفيلي

الشاخص الوحيد

لشهداء
الكورد الفيليين
يندثر
كلمــا تضيــق بــي شــؤون الحيــاة
ويكــون لــدي فســحة مــن الوقــت مــن
العمــل وخصوصــا فــي يــوم الجمعــة
اهيــم علــى وجهــي الــى الشــوارع
لعلــي اشــم شــيئا مــن الهــواء الطــازج
الــذي لــم يمــر عبــر جهــاز التبريــد
او مبــردة الهــواء وافــرغ بعــض مــن
الكــم الهائــل مــن الشــحنات الســالبة
التــي تتراكــم فــي نفســي طــوال
ايــام اســبوع كامــل مــن العمــل فــي
مجــال االخبــار والتقاريــر الصحفيــة
او مشــاكل الزمــاء الموظفيــن او
ثرثــرات االطفــال او مشــكالت الكبار..

وقــد امــر عــى بعــض االصدقــاء مــن بنــي جلدتنــا مــن
الكــورد الفيليــن لنتبــادل اطــراف الحديــث وبــيء
مــن الســخرية والتهكــم للهــروب مــن الواقــع املــر،
ولكــن انتشــار جائحــة كورونــا قــد فــرق الجامعــة
وفــرط عقــد تجمعهــم يف حدائــق ســاحة بــروت وســط
بغــداد ،فاعــوض ذلــك بالوقــوف امــام النصــب الوحيــد
لشــهداء الكــورد الفيليــن القــرأ ســورة الفاتحــة ترحــا
عــى ارواحهــم التــي غيبــت قبــل اجســادهم الغضــة
يف ســجون ومختــرات النظــام البعثــي الــذي جعــل
الكثــر منهــم منــاذج الج ـراء التجــارب عليهــم الســتعالم
مــدى قــوة اداة القتــل الجامعيــة واعنــي بهــا االســلحة
الكيمياويــة التــي اســتعملها يف حربــه ضــد اي ـران تــارة
وضــد ابنــاء الشــعب الكــوردي يف كوردســتان الجنوبيــة
مـرارا ولعــل جرميــة حلبجــة هــي اكــر مــن ان تســتطيع
كلــايت تعريفهــا.
يف الجمعــة املاضيــة احسســت بضيــق كبــر يف صــدري
وحاجــة كبــرة للخــروج مــن جــو العمــل الرتيــب فقلــت
يف نفــي الخــرج عــر هــذا اليــوم اىل ذلــك املــكان
لعــي احظــى ببعــض االصدقــاء لنتبــادل الهمــوم ونشــكو
لبعضنــا مــا آلــت اليــه االمــور خصوصــا بعــد مهزلــة
االنتخابــات النيابيــة وقانــون املفوضيــة الــذي تســبب
بنظــام الدوائــر املتعــددة بتقطيــع اوصــال مناطــق تواجد
الكــورد يف بغــداد خصوصــا يف مناطــق بغــداد املمتــدة
مــن بــاب الشــيخ وعــر شــارع الكفــاح طــوال لتصــل
اىل بــاب املعظــم ومــن الصدريــة اىل ســاحة الفــردوس
وشــارع فلســطني ومنطقــة جميلــة وحــي االكــراد
يف مدينــة الصــدر (الثــورة ســابقا) ،واصبــح املرشــح
الكــوردي يف حــرة مــن امــره حتــى ان بعــض املرشــحات
مل تســتطع الحصــول عــى صوتهــا هــي وصــوت عائلتهــا

بســبب التقســيم (لعلــه) متعمــد لــي ال تســتطيع وال
االخريــن مــن الفــوز مبقعــد يتيــم لنــا نحــن كــورد بغــداد
ليمثــل نحــو مليــون شــخص يف املجلــس النيــايب العتيــد!
انتهــت االنتخابــات ومل تنتــه بعــد احتفــاالت الفائزيــن
وتظاه ـرات ورصاخ الخارسيــن بالحديــث عــن تزويرهــا
ودوشــونا بهــا وهــم كانــوا اول مــن تحــدث عــن كونهــا
االكــر نزاهــة مــن اخواتهــا الســابقات قبــل اعــان
النتائــج االوليــة مــن قبــل املفوضيــة العليــا لالنتخابــات
واليــوم يدينوهــا ويتحدثــون عــن تالعــب دولــة ال يزيــد
عــدد ســكانها عــن عــدد ســكان بغــداد الذيــن مل يحصــل
سدســهم (الكــورد) عــى مقعــد يتيــم فيهــا.
وصلــت اىل الســاحة التــي يتواجــد فيــه النصــب الوحيــد
الــذي عنــون باســم شــهداء الكــورد الفيليــن القــرأ
ســورة الفاتحــة ولعــي أرى مــن اتبــادل معــه اطــراف
الحديــث وكشــف الهمــوم ،ولكــن يــا للمفاجــأة وجــدت
النصــب قــد اصابــه الكثــر مــن عوامــل الهــدم وتكســر
حتــى اآليــة الكرميــة التــي تتحــدث عــن مكانــة الشــهداء
«والتحســن الذيــن يقتلــون يف ســبيل امواتــا بــل احيــاء
عنــد ربهــم يرزقــون» وقــد اصــاب الكــر املرمــر الــذي
دونــت عليــه والكثــر مــن البالطــات (الكاشــيات) وقــد
خلعــت مــن مكانهــا وحتــى الرصيــف املقرنــص املحيــط
بالنصــب قــد خلعــت منــه العديــد مــن الطابوقــات
املقرنصــة ،يف مشــهد زادين ايالمــا فــوق مــا كان يضيــق
بــه صــدري؛ فتســاءلت مــع نفــي ايــن املرشفــون عــى
هــذا النصــب ومــن الــذي لــه املصلحــة يف ايقــاع الــرر
بهــذا الشــاخص الوحيــد الــذي يرمــز للكــورد الفيليــن
وشــهدائهم والــذي كان اصــا هديــة كــا اذكــر مــن
املرحــوم وكيــل وزارة الثقافــة الســابق فــوزي االتــرويش
وتبنــت امانــة بغــداد نصبــه يف هــذا املــكان؟؟

ماجد سوره ميري
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جوانب من ازمة الديمقراطية

في العراق

لن نتحدث عن االنتخابات التي اختتمت عندنا لتوها ،او عن الجدل
الذي لم تزل تثيره ،وال عن المساعي المقبلة للقوى السياسية لحصد
الثمار والشروع بتشكيل المؤسسات التنفيذية التي تسفر عن
االنتخابات؛ بل نتحدث في المقام االول عن ازمة الديمقراطية في
العراق عموما ،فذلك ما يهم الجميع بالتحديد.

صادق االزرقي

اذ اننــا مبجــرد الــروع يف الحديــث
عــن الدميقراطيــة والعمليــة السياســية
يف العــراق ،يحــر يف اذهاننــا الفشــل
املخجــل يف ادارة شــؤون البلــد منــذ نيســان
 2003وترتــد امامنــا صــور التفجــرات التي
تواصلــت طيلــة ســنني وافــواج العاطلــن
عــن العمــل يف بلــد يعــد مــن ضمــن
االغنــى عــى صعيــد العــامل ،و كذلــك انهيار
القاعــدة الصناعيــة والزراعيــة وارتفــاع
معــدالت الفقــر وازمــة الســكن واالداء
الــيء لألعــال يف الدوائــر الحكوميــة،
ناهيــك عــن مشــكالت الكهربــاء و املــاء
املتفاقمــة  ..وكثــر غريهــا مــن االمــور
التــي ال تشــعر احــدا بالفخــر.
نقــول هــذا وقــد خرجنــا مــن انتخابــات
ترشيــن االول  2021وجميــع السياســيني
قبــل واثنــاء اجرائهــا وبعدهــا يدعــون
اىل االصــاح والتغيــر ومحاربــة الفســاد،
وتلــك امــور يفــرض اال تتوقــف بإجــراء
االنتخابــات؛ واذا نكصــت او توقفــت
فكأننــا عدنــا اىل املربــع االول او نقطــة
الصفــر كــا يقــال يف االدبيــات السياســية
الجديــدة ،كــا يجــب اال ننتظــر وقتــا آخــر
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لرتتيــب اوضــاع الســكان وادامــة حياتهــم
بالشــكل الالئــق ،اذ يجــب ان تتابــع ذلــك
مؤسســات محرتمــة مهنيــة مســتقلة،
ليســت لهــا عالقــة بنتائــج االنتخابــات ايــا
كانــت ،تحــرص عــى متابعــة االمــور حتــى
يف اجــواء غيــاب الحكومــات ،او مــا يســمى
بالفـراغ الســيايس ،مثلــا هــو عليــه الحــال
يف بلــدان الدميقراطيــات املتحــرة؛ واذا مل
تــردم الهــوة بــن مخرجــات الدميقراطيــة
ومــن اهمهــا التــداول الســلمي للســلطة
وحريــة التعبــر وبــن الواقــع املريــر الــذي
يعيشــه عامــة النــاس ،فــان املبــادئ التــي
متثلهــا الدميقراطيــة تصبــح ال معنــى لهــا
فيتخــذ النــاس مــن املؤسســات القامئــة
موقفــا احتجاجيــا متصاعــدا يعــر عــن
نفســه يف انعــدام الثقــة باالنتخابــات
كتعبــر عــن الدميقراطيــة وبالتظاهــرات
واالعتصامــات.
ميكــن القــول انــه يف خضــم ال ـراع الــذي
كان دائـرا منــذ منتصــف القــرن املــايض بني
مــا كان يســمى بالنظــام االشــرايك والنظــام
الرأســايل حــاول املفكــرون االصالحيــون
وذلــك مــا اتفــق عليــه املؤرخــون

والدراســات التاريخيــة والسياســية ،ان
يزاوجــوا بــن مزايــا النظامــن االيجابيــة،
ليجمعــوا بــن ســعي االشــراكية اىل العدالة
وتحســن حيــاة الفقــراء ،وبــن الفكــر
الليــرايل و تــداول الســلطة يف النظــام
الرأســايل؛ ولقــد انبثقــت بنتيجــة ذلــك
مــا اســموها الدميقراطيــة االجتامعيــة لحــل
االشــكال ،مشــرين اىل انهــا متثــل فلســفة
سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة تدعــو
إىل التدخــات االقتصاديــة واالجتامعيــة
لتعزيــز العدالــة االجتامعيــة يف إطــار
نظــام حكــم دميقراطــي ليــرايل واقتصــاد
مختلــط موجــه نحــو الرأســالية ،ونوهــوا
اىل ان الربوتوكــوالت املتولــدة واألعــراف
املســتخدمة لتحقيــق ذلــك تتضمــن التزا ًمــا
بالدميقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية مــن
جهــة ،وتدابــر إلعــادة توزيــع الدخــل،
وتنظيــم االقتصــاد يف املصلحــة العامــة،
وأحــكام الرعايــة االجتامعيــة ،وقالــوا
ان هــذا النظــام طبــق بنجــاح يف شــال
وغــرب أوروبــا ،يف دول مثــل ،الدمنــارك و
الســويد و هولنــدا و الرنويــج ،وبلجيــكا
و آيســلندا و جــزر فــارو حتــى اململكــة
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املتحــدة ،وغريهــا ،و أصبحــت الدميقراطيــة
االجتامعيــة مرتبطــة بالنمــوذج االجتامعــي
الليــرايل ودول الرفاهيــة داخــل الدوائــر
السياســية يف أواخــر القــرن العرشيــن
بإضفــاء الطابــع اإلنســاين عــى الرأســالية
وتهيئــة الظــروف لهــا لتــؤدي إىل نتائــج
دميقراطيــة ومســاواة وتضامــن أكــر،
يتميــز بااللت ـزام بالسياســات التــي تهــدف
إىل الحــد مــن عــدم املســاواة ،والقضــاء
عــى اضطهــاد الفئــات املحرومــة والقضــاء
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عــى الفقــر فضــا عــن دعــم الخدمــات
العامــة.
اردنــا مــن هــذا املثــال ،ان نســتنتج ان
الدميقراطيــة ال تقــوم ولــن ترتســخ اال
بتطبيــق محاســن البنــاء املنشــود عىل وضع
البلــد واال فســيكون االمــر هبــاء يف هبــاء
او مثــل جعجعــة بــا طحــن كــا يقــال
يف االمثــال؛ وال بــأس هنــا مــن التعريــج
عــى امــر جــرى يف السياســة العراقيــة
املعــارصة ومثــل أمنوذج ـاً ســيئاً ،فحكومــة

العــراق بعــد انتخابــات عــام  2010مل
تشــكل اال بعــد مثانيــة اشــهر والحكومــة
التــي اعقبــت انتخابــات  ،2018شــكلت
بعــد خمســة اشــهر تدهــور يف غضــون
ذلــك الوضــع يف املــدن العراقيــة مــن يسء
اىل اســوأ يف جميــع مفاصــل الحيــاة ونتــج
عــن ذلــك احتجاجــات الســكان الواســعة
يف ترشيــن االول عــام  2019ومقاطعــة
انتخابــات عــام  2021بنســبة مرتفعــة.
والبــأس هنــا ان نطــرح وجهــة نظرنــا

برغــم كل يشء ونقــول ،البــد ان تتشــكل
الحكومــات املقبلــة يف العــراق الناجمــة
عــن االنتخابــات عــى اســاس الربامــج
االنتخابيــة وحاجــات الســكان ،وليــس
باألســلوب الســابق أي تنصيــب وزراء بغض
النظــر عــن مــدى كفاءتهــم يف اختصاصــات
وزاراتهــم او مــدى نزاهتهــم؛ اذ ان ملفــات
كــرى تنتظــر الحــل ،والســكان بأمــس
الحاجــة لهــا ســواء الذيــن شــاركوا يف
االنتخابــات ام الذيــن قاطعوهــا وهــم

االغلبيــة ،سياســات مــن قبيــل الســعي
لتحقيــق رفــاه الســكان انســجاما مــع
االمــوال الــواردة اىل خزينة الدولــة وتفعيل
ملــف االعــار وخفــض معــدالت الفقــر
وتحقيــق الرعايــة االجتامعيــة والصحيــة،
وتشــغيل املصانــع وتفعيــل الزراعــة ،ودعم
العاطلــن وحســم ملــف الكهربــاء وتوفــر
املــاء الصالــح للــرب للجميــع وغريهــا
مــن االمــور الحيويــة التــي ال مجــال
لذكرهــا اآلن التــي يفــرض ان تســعى اليهــا

وتنفذهــا املؤسســات بغــض النظــر عــن
نتيجــة االنتخابــات وحــوارات تشــكيل
الحكومــة ،ويف قامئــة امللفــات بــل اولهــا
حســم موضــوع قيمــة الدينــار العراقــي
والتوصــل اىل قــرارات آنيــة لتقويتــه،
وعــدم انتظــار انعقــاد املجلــس النيــايب
املقبــل وكلنــا يعــرف مــدى بــطء قراراتــه
وتأجيلهــا ،الســيام تلــك املتعلقــة بقضايــا
حيويــة مثــل العملــة؛ وبشــأن موضــوع
خفــض العمــات ال ضــر مــن التذكــر
هنــا ان الــدول تلجــأ اىل خفــض عملتهــا يف
العــادة لتشــجيع التصديــر و ادامــة تصنيــع
بلدانهــا وبعــد ان تحقــق الضــان لجميــع
الســكان وليــس قبــل ذلك ،مثلــا يحصل يف
اليابــان مثــا؛ امــا لدينــا فالوضــع مختلــف
فقــد اثــر خفــض قيمــة الدينــار عــى حيــاة
الفق ـراء و تســبب بارتفــاع االســعار اذ كل
يشء مســتورد ،كــا اننــا مل نحيــي حتــى
اآلن القاعــدة الصناعيــة االنتاجيــة التــي
تنتعــش بالتحكــم بســعر العملــة.
الدميقراطيــة الحقــة تعنــي االرتقــاء بحيــاة
الســكان والقضــاء عــى الفقــر وتحقيــق
العدالــة االجتامعيــة ،يك ال نقــول مثلــا
قــال أرســطو ،ان الدميقراطيــة هي النســخة
الفاشــلة مــن حكــم الجمــوع ،او افالطــون
عندمــا أعــدم دميقراطيــو أثينــا ســقراط،
حــن كتــب يف كتــاب «الجمهوريــة» أن
الدميقراطيــة أســوأ األنظمــة بعــد النظــام
االســتبدادي ،ويك نأخــذ العــرة مــن قــول
ســقراط :يف املســائل الصغــرة كصنــع
األحذيــة مثــا أال نعهــد بهــا إىل «إســكايف»
ماهــر؟ أو حــن منــرض أال نذهــب إىل
طبيــب بــارع؟ فــإذا كانــت الدولــة تعــاين
مــن علــة مــا ،أال ينبغــي لنــا أن نبحــث
عــن أصلــح النــاس للحكــم؟ ثــم يقــول إن
الدولــة تشــبه أبناءهــا ،فــا نطمــع برتقيــة
الدولــة إال برتقيــة أبنائهــا.
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رحالت اآلثار العراقية المتبادلة

ما يبن ايدي السراق والسلطات

فــي شــهر تشــرين األول
عــام ،2010

عثــر فــي

بغداد على أكثر من 600
قطعــة أثريــة مفقــودة
تركــت فــي مخــزن بمكتــب
رئيــس مجلــس الــوزراء
آنــذاك بعــد عاميــن مــن
قيــام الحكومــة االمريكية
بإعادتها للعراق ،بحســب
بيانــات

مــن

المتحــف

العراقــي ببغــداد والجيش
األميركــي ...
فيــــلي
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و كانــت معظــم هــذه القطــع ضمــن
مجموعــة واحــدة مــن نحــو  15ألــف
قطعــة أثريــة نهبــت يف االحــداث التــي
اعقبــت االطاحــة بالنظــام املبــاد ،واوضــح
مســؤولون حينهــا ان  638قطعــة أعيــدت
وســلمت اىل مكتــب رئيــس الــوزراء ثــم
فقــدت مــرة أخــرى رسيعــا؛ وقــال وزيــر
الســياحة واآلثــار العراقــي آنــذاك ،انــه
جــرى العثــور عــى هــذه القطــع االثريــة يف
أحــد املخــازن مبكتــب رئيــس الــوزراء مــع
بعــض أدوات املطبــخ.
يبــن الحــدث املذكــور احــدى الكــوارث
التــي تتعــرض لهــا اآلثــار التــي تركهــا
الســكان الذيــن اســتوطنوا العــراق قبــل
آالف الســنني ،التــي ميثــل تواجدهــا رضورة
ال غنــى عنهــا ملعرفــة طبيعــة معيشــة
البــر يف تلــك البقــاع طيلــة حقــب زمنيــة
متعــدة ،لنعــرف بوســاطتها تاريــخ املنطقــة
ومنــط حيــاة ســكانها ،وهــو امــر تعطيــه
معظــم حكومــات العــامل بــل جميعهــا
اقــى االهتــام ،ملــا ميثلــه مــن اهميــة
يف الدراســات واالبحــاث ومتابعــة اســلوب
التواصــل بــن الحضــارات القدميــة وااليــام
الحاليــة ،وهــو مــا يشــدد عليــه املتخصصون
بالتاريــخ و علــم االنســان «االنرثوبولوجيــا».
ويف الحقيقــة فــان ذلــك الحــدث مــر مــرور
الكــرام ومل يعطــى االهميــة املطلوبــة
كــا مل يفصــح عــن طبيعــة االجــراءات
التــي اتخــذت بعــد العثــور عــى القطــع؛
وبحســب املتخصصــن واملراقبــن فــان ذلــك
ميثــل اشــكالية كبــرة تعــر عــن غيــاب
املســؤولية عــن رعايــة تلــك اللقــى واالثــار
بحســب قولهــم ،والحــادث واحــد مــن
احــداث متكــررة يف رحلــة االثــار العراقيــة
وســط اهــال حكومــي واضــح لتتبــع آثــار
اقــوام ســكنت هــذه االرض وعمرتهــا يف
عصــور غابــرة بحســب مــا يؤكــد املراقبــون.
يف كانــون الثــاين  2018امتنعــت املحاميــة
األمريكيــة نانــي هوالنــدر عــن التعامــل
مــع متاجــر «هــويب لــويب» التــي يــرأس
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يقول اكاديميون فـــي الجامعة األميركية بروما
إن الطلـــب على اآلثار المســـروقة مـــن العراق
في أميركا زاد بنســـبه  %61في عام  2014بعد
ســـيطرة تنظيم داعـــش على الموصـــل ونهب
متحف الموصـــل وبيـــع محتوياته في الســـوق
الســـوداء ،وقبل طـــرد التنظيم مـــن العراق في
عام  ،2017ســـرق آالف القطع األثرية القديمة.

مجلــس إدارتهــا ،ســتيف غريــن ،رئيــس
مجلــس إدارة ومؤســس متحــف الكتــاب
املقــدس ،بعــد انتشــار فضيحــة رشائهــا
 5548قطعــة أثريــة عراقيــة مرسوقــة مــن
وســطاء ،ومــن أبــرز اآلثــار املرسوقــة ،مــا
يعــرف بـ»النســخة العراقيــة» مــن أســفار
العهــد القديــم ،واملكتوبــة عــى جلــد
الغــزال ،التــي وصلــت بعــد ذلــك اىل
ارسائيــل ،وكان قــد جــرى العثــور عليهــا
يف أحــد املراكــز األمنيــة العراقيــة يف حالــة
مزريــة عقــب دخــول القــوات األمريكيــة إىل
بغــداد يف عــام  2003بعــد غــرق املســتودع
املوجــودة فيــه بامليــاه ،مــا أدى إىل تعرضهــا
اىل أرضار اقتضــت تســليمها مــع عــدد مــن
اآلثــار األخــرى إىل الواليــات املتحــدة مــن
أجــل معالجتهــا والحفــاظ عليهــا يف أمانــة
املحفوظــات األمريكيــة يف واشــنطن ،قبــل
ان تظهــر بعــد ذلــك عــام 2015؛ ويلفــت
علــاء آثــار اىل ان مجمــوع مــا نهــب مــن
املتحــف الوطنــي العراقــي بعــد عــام 2003
يبلــغ نحــو  200ألــف قطعــة أثريــة.
مــن الجديــر بالذكــر ان رسقــة وتهريــب
اآلثــار مــن العــراق بــدأت منــذ عهــد
النظــام الســابق واشــر بإصابــع االتهــام اىل

اقربــاء صــدام حســن يف تهريــب االثــار
لقــاء الحصــول عــى مبالــغ ماليــة ،اذ قامــت
جامعــة لنــدن بتحقيــق بشــأن أوعيــة
أثريــة اســتعارتها مــن تاجــر آثــار نرويجــي،
واخــر عــامل اآلثــار والربوفيســور يف
جامعــة كامربيــدج كولــن رينفــرو مجلــس
اللــوردات (وهــو عضــو فيــه) أن التحقيــق
قــد كشــف عــن أن هنــاك احتــاال كبــرا
بــأن هــذه القطــع رسقــت مــن الع ـراق يف
حــرب الخليــج األوىل ،وتحديــدا يف الســادس
مــن آب 1990؛ مــا يعنــي أنهــا بيعــت
بطريقــة غــر قانونيــة ،كــا كانــت عمليــات
الحفــر غــر القانــوين شــائعة يف عهــد صــدام
حســن ،بخاصــة يف اعــوام ،1991-1990
بحســب متخصصــن و آثاريــن ،ويهــرب
كثــر منهــا حتــى مــن قبــل اقربــاء للرئيــس
ومســؤولني ،بحســب املراقبــن.
واســتقرت يف جامعــه كورنيــل بنيويــورك
أكــر مــن  10آالف قطعــة مــن األلــواح
الطينيــة شــبيهه مبــا جــرت مصادرتــه مــن
رشكــه «هــويب لــويب» يجــري القيــام بأبحــاث
عليهــا ،هــذه األلــواح كانــت مملوكــه
للزوجــن جانيــت وجوناثــون روســن
املحامــي ورئيــس رشكــة First Republic

 ،Corporation of Americaالــذي يعــد
أحــد أكــر هــواة جمــع املقتنيــات األثريــة
يف العــامل ،وكان قــد اقتنــى هــذه األثريــات
يف التســعينات مــن القــرن املــايض بعدمــا
خرجــت مــن العـراق بصــورة غــر قانونيــة،
ومل يتــم اتهامــه برسقتهــا ألنــه ال توجــد
أدلــة عــى تورطــه يف ذلــك وفقــا للدكتــور
نيــل بــرودي أســتاذ مــادة اآلثــار املهــددة يف
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا بجامعــة
أكســفورد الربيطانيــة.
وكانــت لجنــة األمــن والدفــاع النيابيــة
العراقيــة قــد كشــفت منــذ وقــت مبكــر
عــن ان تهريــب اآلثــار العراقيــة املهمــة
يجــري عــن طريــق موانــئ البــرة ،ويوضح
مصــدر يف رشطــة موانــئ البــرة ،إن تجــارة
تهريــب اآلثــار العراقيــة ازدهــرت بشــكل
كبــر بــن أعــوام  2006و2014؛ بســبب
تواجــد مافيــات مدعومــة مــن أحــزاب
عراقيــة ،بحســب وصفــه ،مضيفــا ان «لدينــا
معلومــات تؤكــد أن اآلثــار التــي هربــت
إىل الواليــات املتحــدة عــن طريــق مقيــم
يف اإلمــارات وإرسائيليــن جمعــت مــن
شــتى مــدن الع ـراق ،وخبئــت يف صناديــق
خشــبية قبــل أن توضــع مبخــازن خاصــة يف

محافظتــي بغــداد وبابــل».
وأكــر موجــات تهريــب اآلثــار ،بحســب
املراقبــن ،جــرت يف أثنــاء االنهيــار األمنــي
الــذي شــهده العــراق منــذ عــام 2007
وحتــى عــام 2010؛ ويقــول اكادمييــون يف
الجامعــة األمريكيــة برومــا إن الطلــب عــى
اآلثــار املرسوقــة مــن الع ـراق يف أمــركا زاد
بنســبه  61%يف عــام  2014بعــد ســيطرة
تنظيــم داعــش عــى املوصــل ونهــب
متحــف املوصــل وبيــع محتوياته يف الســوق
الســوداء ،وقبــل طــرد التنظيــم مــن العـراق
يف عــام  ،2017رسق آالف القطــع األثريــة
القدميــة.
محــاوالت خجولــة الســتعادة اآلثار وخشــية
مــن اعــادة تهريبهــا
وبحســب املراقبــن فــان الحكومــات
العراقيــة املتعاقبــة مل تحــاول طيلــة
الســنوات املاضيــة منــذ  2003التحــرك
الجــدي الســتعادة االثــار املنهوبــة باســتثناء
محــاوالت محــدودة خاضعــة للتجاذبــات
السياســية ،فقــد قدمــت الحكومــة يف وقــت
ســابق طلبــا للســلطات اإلماراتيــة بإعــادة
لوحــة عراقيــة نــادرة تتحــدث عــن معركــة
ذات الصــواري بــن املســلمني والبيزنطيــن،

وكانــت اللوحــة رسقــت مــن قــر القدس يف
بغــداد قبــل ســنوات ،وشــوهدت معروضــة
للبيــع داخــل مــزاد يف ديب ،وهــو مــا دعــا
«دار كريســتيز» للمـزادات إىل اإلعــان عــن
ســحب اللوحــة ،وإيقــاف بيعهــا.
يف آب  2021سـ ّلم وزيــر الخارج ّيــة العراقي
فــؤاد حســن ،قطعـاً أثريــة كانــت مهربة إىل
دول عــدة ،وذكــر املكتــب االعالمــي للوزارة
أن العــراق تســ ّلم مــن واشــنطن لوحــاً
ا جــداً هــو لــوح كلكامــشُ ،مبينـاً
طينيـاً قيـ ً
أن العــراق تســ ّلم  17ألفــاً و 338قطعــة
يف هــذا العــام فقــط 9 ،قطــع منهــا مــن
اليابــان ،و 7مــن هولنــدا ،وقطعــة واحــدة
مــن ايطاليــا ،وجميــع القطــع االخــرى مــن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وكان األردن
قــد ســلم العـراق  1300قطعــة مــن القطــع
األثريــة التــي تعرضــت للرسقــة والتهريــب
يف أوقــات ســابقة.
يف  29متــوز  ،2021جلــب رئيــس الــوزراء
معــه اىل بغــداد قادمــا مــن الواليــات
املتحــدة اثــر زيــارة رســمية 17 ،ألــف
قطعــة أثريــة عراقيــة مســردة مــن
واشــنطن ،وقالــت الســلطات العراقيــة أن
اآلثــار املســردة بينهــا قطعــة أثريــة يعــود
تاريخهــا إىل  4آالف عــام ،جــرى تهريبهــا
خــارج البــاد يف خضــم الفــوىض األمنيــة يف
عــام .2003
وردا عــى املخــاوف مــن اعــادة تهريــب
القطــع املســتعادة يقــول وزيــر الثقافــة
والســياحة واآلثــار ،إن آالف القطــع األثريــة
التــي اســرجعها العـراق تــم جردهــا وســيتم
عرضهــا يف املتحــف الوطنــي ،وأن بــاده
تلقــت وعــودا مــن الواليــات املتحــدة
الســتعادة مزيــد مــن القطــع األثريــة ،وازاء
الخشــية مــن اعــادة تهريبهــا مثلــا جــرى
يف الســابق ،تعهــد بــأن القطــع األثريــة التــي
متــت اســتعادتها لــن يتــم تهريبهــا مــرة
ثانيــة« ،ألن املتحــف العراقــي مصــون وفيــه
الحاميــة املطلوبــة وكل الــروط التــي
تحفــظ آثارنــا».
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من  10 × 10الى
الصدر الثانية
وعود تبخرت
واخرى آتية
فــي نهايــة شــهر ايلــول 2021اعلــن أميــن بغــداد ،عــن
إحالــة عقــد بنــاء مــا اســماها مدينــة الصــدر الثانيــة فــي
بغــداد إلــى «شــركتين استشــاريتين» ،مبينـ ًـا أن المشــروع
طويــل األمــد ويســتمر  7ســنوات ويعالــج العشــوائيات؛
فيــــلي
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وبرغــم ان اخبــار تلــك املشــاريع تدخــل
البهجــة اىل الســكان الســيام اذا عرفنــا ان
مدينــة الثــورة ـ الصــدر ،متتــاز بكثافتهــا
الســكانية العاليــة ،اذ قــدرت نفوســها مبــا
يقــارب نصــف ســكان العاصمــة ،التــي
يبلــغ تعــداد ســكانها اكــر مــن  8ماليــن
نســمة ،وبرغــم التفــاؤل عنــد ســاع
اخبــار املــروع وتخليــص النــاس مــن
ازمــة بــل محنــة الســكن ،فــان التجربــة
الســابقة تشــعر النــاس باملــرارة وعــدم
االطمئنــان ،ونعنــي بذلــك مــا ســمي
يف حينــه مــروع مدينــة الصــدر × 10
 10التــي كانــت تجربــة مخيبــة لآلمــال،
ويتســاءل املراقبــون هنــا ،مبــاذا يختلــف
املــروع الجديــد عــن املــروع االول
الــذي اعلــن عنــه بعــد  2003الــذي مل
تعــرف ايــن ذهبــت االمــوال املخصصــة
لــه ،بحســب قولهــم ،ومــا هــي ضامنــات
تنفيــذ املــروع الجديــد.
املرشوع االول وتطوراته املحزنة
وافــق مجلــس الــوزراء يف شــهر آب
 2008عــى خطــة أمانــة بغــداد الخاصــة
بإعــادة بنــاء مدينــة الصــدر ،وبحســب
ترصيــح ألمــن بغــداد االســبق صابــر
العيســاوي فــان املدينــة ســتبنى «بشــكل
حضــاري وبتصميــم عاملــي مطابــق
لــكل املواصفــات اإلنســانية والبيئيــة
وجعلهــا مدينــة منوذجيــة وبكلفــة 10
مليــارات دوالر لتخليــص أهــايل املدينــة
مــن نقــص الخدمــات واالختنــاق الكبــر
الناتــج عــن زيــادة حجــم عــدد الســكان
قياســاً مبســاكنهم الصغــرة القدميــة»،
مبينــا ان االمــوال تــرف عــى مــدى 10
ســنوات مــن خــال لجنــة عليــا متتلــك
الصالحيــات التنفيذيــة واملاليــة وبــإرشاك
«مكاتــب استشــارية» لبنــاء املدينــة؛
وأوضــح العيســاوي يف حينهــا ،أن خطــة
االعــار والبنــاء تشــمل بنــاء  3مجمعــات
ســكنية عموديــة يف محيــط مدينــة الصــدر
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''

بعد مرور  6سنوات على
اعالن المباشرة بالمشروع
لم ينفذ أي شيء في
الواقع؛ والذي جرى هو فقط
تسليم وتسلم االموال
بحسب المراقبين ،ونتج عن
ذلك ان اصدر مجلس الوزراء
قرارا بإلغاء مشروع  10في 10
الخاص بمدينة الصدر

وبالتحديــد يف مناطــق الحبيبيــة جنــويب
املدينــة ،وحــي أور شــاليها وخلــف
الســدة رشقيهــا ومبجمــوع ال يقــل عــن 30
ألــف وحــدة ســكنية.
وبعــد ذلــك وبعــد مــرور اكــر مــن ســنتني
عــى اعــان املــروع وبالتحديــد يف يــوم
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 29كانــون االول عــام  ،2010اوردت امانــة
بغــداد اخبــارا اكــر تفــاؤال عــن املــروع،
اذ ذكــر بيــان للمكتــب االعالمــي لألمانــة،
ان بنــاء مــروع  10×10يضــم يف مرحلتــه
االوىل انشــاء  82الــف وحــدة ســكنية مــن
قبــل احــدى الــركات العامليــة عــى ارض

مســاحتها 14كــم 2رشق مدينــة الصــدر» .
ومل تنــس االمانــة ان تقــول ان هــذا
املــروع ســيكون واحــداً مــن «افضــل»
املشــاريع الســكنية يف املنطقــة مــن
حيــث التصميــم والتنفيــذ والخدمــات
التــي يحتويهــا اذ ســيكون ســعر بنــاء

املــر الواحــد ضمــن املــروع االعــى يف
املنطقــة «والعــامل» كــا انــه يســهم يف
«تطويــر مدينــة بغــداد وتحســن نســيجها
الحــري وتوفــر ســكن عــري ألبنــاء
مدينــة الصــدر».
بعــد ذلــك بأربــع ســنوات يف صيــف عــام

 2014أي بعــد مــرور  6ســنوات عــى
اعــان املبــارشة باملرشوع مل ينفــذ أي يشء
يف الواقــع؛ والــذي جــرى هــو فقط تســليم
وتســلم االمــوال بحســب املراقبــن ،ونتــج
عــن ذلــك ان اصــدر مجلــس الــوزراء قـرارا
بإلغــاء مــروع  10يف  10الخــاص مبدينــة
الصــدر ،وأوضــح بيــان للمجلــس أن القـرار
تضمــن تحويــل مجمــل تخصيصــات
املــروع البالغــة أربعــة تريليونــات و765
مليــار دينــار إىل مــروع بناء دور ســكنية
للفقـراء املشــمولني بتوزيــع قطــع األرايض
الســكنية يف العاصمــة بغــداد واملحافظات،
عــى أن تتــم مناقلــة التخصيــص الســنوي
البالــغ ( )196,094,000,000دينــار ،مــن
قبــل الجهــات ذات العالقــة ،وإجــراء
التخصيصــات الســنوية الالحقــة حســب
التعاقــدات التــي يتــم مســتقبال ،بحســب
بيــان مجلــس الــوزراء ،وكالعــادة مل تبنــى
أي دور ســكنية للفقــراء ومل تــوزع أي
اراض ســكنية فيــا ظلــت العشــوائيات
تتكاثــر باضطــراد بحســب املتابعــن
وواقــع الحــال ،مــع العلــم أن مــروع
( )10×10الــذي صــادق عليــه مجلــس
الــوزراء ســابقا اجــرى فعــا عمليــة فتــح
عطــاءات  4رشكات وائتالفــات تقدمــت
مــن ضمــن القامئــة القصــرة التــي تقدمت
لتنفيــذ املــروع ،فيــا عــزا املراقبــون
عــدم تنفيــذ املــروع ومــن ثــم الغائــه
اىل الخالفــات السياســية.
املرشوع الجديد والوعود املخملية
مبجــرد ان اعلــن امــن بغــداد الحــايل
عــن مــروع بنــاء مدينــة الصــدر
«الثانيــة» حتــى تقدمــت يف ايلــول 2021
مجموعــة رشكات «أرابتــك جردانــا»،
وقــال الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة يف
ترصيــح إن «مدينــة الصــدر الثانيــة مــن
أهــم املشــاريع ملحــو العشــوائيات يف
بغــداد ،وتكــون امتــداداً ملدينــة الصــدر
رقــم واحــد ،لتحســن مســتويات الحيــاة

واملعيشــة وحــل أزمــة الســكن» ،ومل
ينــى ان يبــن أن «املــروع يتضمــن
 190ألــف وحــدة ســكنية وســيتم تنفيــذه
عــى مــدى ســبع ســنوات ،وســيبدأ خــال
أول ســنة إســكان مــا ال يقــل عــن ألــف
عائلــة» ،مضيفــا ان «العمــل ســيبدأ أو ًال
بتصميــم الهيــكل التنظيمــي واملخطــط
التنظيمــي للمــروع والبنيــة التحتيــة
بشــكل كامــل ومــن ثــم تصميــم املســاكن،
و أن األرض املخصصــة للمــروع
بالقــرب مــن مدينــة الصــدر رقــم واحــد
ومســاحتها تقريب ـاً  15كــم» ،و مشــراً إىل
أن «املــروع هــو تحالــف رشكات عراقيــة
وأردنيــة إلنجــاز العمــل بشــكل كامــل،
ورشكتنــا هــي ســتقوم بالجــزء األكــر مــن
أعــال التصميــم والبنــاء الــذي ســيكون
عموديــاً».
ومثلــا جــرى يف الســابق حــن تعهــد
امــن بغــداد االســبق «بــإرشاك مكاتــب
استشــارية لبنــاء املدينــة» أعلــن أمــن
بغــداد الحــايل إحالــة عقــد بنــاء مدينــة
الصــدر الثانيــة إىل تحالــف رشكتــي (اتحــاد
املستشــارين األردين ورشكــة ارابتــك
العراقيــة ـ اإلماراتيــة).
جديــر بالذكــر ان رئيــس الــوزراء العراقــي
مصطفــى الكاظمــي ،تــرأس صيــف عــام
 2021اجتامعــا ملناقشــة إعــادة إعــار
ووجــه بـــ «إيــاء
مدينــة الصــدر ببغــداد ّ
هــذا امللــف األولويــة والعنايــة عمــ ًا
مبهــام اللجنــة التــي تشــكلت إلعــادة
تفعيــل موضــوع إعــار مدينــة الصــدر
بعيــداً عــا اعــراه مــن تلكــؤ وإهــال»،
وقــال وفقــا لبيــان ملكتبــه اإلعالمــي
«مــروع مدينــة الصــدر يجــب أن ينفــذ
بعيــداً عــن الحســابات السياســية الضيقــة،
التــي تــأيت عــى حســاب املواطــن»،
بحســب تعبــره ،وأشــار البيــان اىل انــه
«تــم االتفــاق عــى أن ميــول املــروع عــن
طريــق االتفاقيــة الصينيــة».
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أجرى معهد «المجلس
االطلسي» االمريكي
قراءة معمقة لتعقيدات
مسار العالقات وتداخلها
بين ايران والعراق منذ
الثمانينيات حتى االن،
بما في ذلك الحرب
بينهما التي جذبت
الحضور العسكري
االمريكي بقوة الى
المنطقة والمتالشي االن
بعد  40سنة ،وثم خالل
سقوط نظام صدام
حسين ،والمرحلة التي
جاءت من بعده ،برعاية
امريكية وايرانية ،والتي
أخلت بالتوازن الطائفي
في المنطقة برمتها.
فيلي
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بغداد وطهران
في ميزان أمريكي من انتصر؟
وماذا عن األلغام بينهما؟

وتقريــر املعهــد االمريــي جــاء ملناســبة
ذكــرى الحــرب العراقية-االيرانيــة ،وهــو
يذكــر بانــه عندمــا غــزا العــراق ايــران يف
 22ســبتمرب/ايول العــام  ،1980مل يشــعر
الكثــرون يف املنطقــة والعــامل بارسه مبشــاعر
االســف ،ناقــا عــن دبلومــايس عــريب يف
االمــم املتحــدة قولــه يف ذلــك الوقــت انــه
«ســعيد» برؤيــة العــراق يحــاول «تدمــر
اســطورة الثــورة االيرانيــة» ،التــي اطاحــت
بالنظــام امللــي االي ـراين قبــل عــام واثــارت
مخــاوف مــن حــدوث تغيــر مامثــل يف
النظــام بــن املاملــك ومشــيخات الخليــج.
امــا يف واشــنطن نفســها ،فيذكــر التقريــر بان
ادارة جيمــي كارتــر كانــت تشــعر باليــأس
يف محــاوالت اطــاق رساح  52دبلوماســيا
امريكيــا احتجــزوا كرهائــن يف طهـران ملــدة
عــام تقريبــا ،ومل يكــن هنــاك يف واشــنطن
مشــاعر حــب لع ـراق صــدام حســن ،وامنــا
كان هنــاك شــعور بــان «ايــران تســتحق
العقــاب والعزلــة عــى املــرح الــدويل».
واشــار التقريــر ان هــذا الوضــع ســاهم يف
«ميــل الواليــات املتحــدة نحــو بغــداد ،كــا
فعــل معظــم العــامل ،خــال الـراع الدمــوي
.»1988-1980
واالن ،يقــول التقريــر ،ان ايــران بعــد
نحــو  40ســنة ،صعــدت كقــوة مهيمنــة يف
املنطقــة يف ظــل تأثريهــا الكبــر يف لبنــان
وســوريا واليمــن والع ـراق .واضــاف انــه يف
العــام  ،2003حققــت الواليــات املتحــدة
خــال اســابيع مــا فشــلت ايـران يف تحقيقــه
خــال مــا يقــرب مــن عقــد مــن الحــرب،

اي االطاحــة بنظــام صــدام حســن ،وهــو مــا
ادى اىل زعزعــة التــوازن الطائفــي يف الــرق
االوســط الــذي كان مييــل للســنة منــذ فــرة
طويلــة ،كــا اضعــف الروابــط بني واشــنطن
ورشكائهــا التقليديــن يف العــامل العــريب.
ويف الوقــت نفســه ،فــان «الثيوقراطيــة
االيرانيــة التــي فشــل صــدام وداعمــوه يف
تدمريهــا ،ظلــت راســخة محليــا حتــى وان
كانــت ال تتمتــع بشــعبية».
وتابــع التقريــر ان «الحــرب العراقيــة
االيرانيــة ،او الحــرب املفروضــة ،كــا
يســميها االيرانيــون ،مل تغــر الحــدود
االقليميــة للبلديــن ،وكلفــت ايضــا مليــون
شــخص بــن قتيــل وجريــح وخلفــت دمــارا
اقتصاديــا» ،مشــرا اىل ان ايـران خــرت مــا
ال يقــل عــن ربــع مليــون شــخص ،وتعــرض
جنودهــا لهجــات باســلحة دمــار شــامل
وخاصــة الكيميائيــة ،وهــو مــا ســاهم يف
نشــوء عقليــة التفكــر بــن مســؤويل االمــن
القومــي االيـراين بــان طهـران بحاجــة اىل ان
تكــون قــادرة عــى ردع اي غــزو مــن هــذا
القبيــل يف املســتقبل.
ومــن بــن مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل
االيرانيــة هــذه ،اشــار التقريــر اىل تطويــر
برنامــج الصواريــخ الباليســتية وخلــق
الجامعــات الشــيعية بــن الجــران خاصــة يف
لبنــان والعـراق ،يف حــن ســاهمت الحرب يف
تقويــة تحالــف ايـران مــع ســوريا العلويــة،
التــي كان نظامهــا البعثــي منافســا لنظــام
صــدام .وتابــع ان ايـران اســتأنفت برنامجهــا
النــووي الــذي كان قــد بــدأ العمــل بــه يف
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''

«العداء بين الحكومتين
االمريكية وااليرانية الذي

تعمق خالل ازمة الرهائن
التي استمرت  444يوما،

''

والحرب التي استمرت 8

أعوام ،ما زال مستمرا ،على
حساب كال الشعبين».

عهــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي ،وهــو
الربنامــج الــذي يشــكل مصــدر قلــق متزايــد
للمجتمــع الــدويل.
واشــار التقريــر اىل ان ايـران كانــت تاريخيــا
دولــة وحيــدة اســراتيجيا ،فهــي متثــل
اغلبيــة شــيعية وفارســية يف بحــر يغلــب
عليــه العــرب الســنة واالتــراك ،لكنهــا
حاولــت االســتفادة مــن نقــاط عيوبهــا.
واضــاف ان «الحــرب العراقيــة االيرانيــة
جذبــت الجيــش االمريــي اىل الــرق
االوســط بطريقــة هائلــة ،والــذي بــدأ االن
يتضــاءل فقــط بعــد اربعــن عامــا.
وتابــع ان «العــداء بــن الحكومتــن
االمريكيــة وااليرانيــة الــذي تعمــق خــال
ازمــة الرهائــن التــي اســتمرت  444يومــا،
والحــرب التــي اســتمرت  8أعــوام ،مــا زال
مســتمرا ،عــى حســاب كال الشــعبني».
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امــا يف العــراق الــذي ازداد العــداء فيــه
تجــاه ايــران منــذ العــام  ،2003فــان مــن
املفارقــات فيــه ان «طبقتــه الحاكمــة تــم
تنصيبهــا بشــكل مشــرك مــن قبــل واشــنطن
وطهــران ،ولديهــا يف الوقــت نفســه قــدرة
محــدودة عــى فصــل نفســها عــن جارتهــا
القويــة حتــى فيــا هــي تحــاول الحفــاظ
عــى العالقــات مــع محررتهــا ،اي الواليــات
املتحــدة».
واشــار التقريــر اىل ان متنــع الــدول العربيــة،
وال ســيام دول الخليــج العــريب ،عــن
التعامــل مــع الحكومــات العراقيــة بعــد
العــام  ، 2003ادى اىل اىل تحقيــق التقــارب
بــن العــراق وايــران حيــث قــام البلــدان
بتطويــر الروابــط الدينيــة واالجتامعيــة
والثقافيــة التاريخيــة ،باالضافــة اىل املصالــح
االقتصاديــة املتبادلــة ،وشــكال تحالفــا قويــا

بينهــا.
ولفــت اىل انــه عندمــا قــام تنظيــم داعــش
بغــزو واحتــال مــا يقــرب مــن ثلــث ارايض
العــراق واصبــح عــى مســافة مــن بغــداد
خــال صيــف العــام « ،2014كان االيرانيــون
هــم اول مــن ظهــر ،واضعــن العديــد مــن
قدراتهــم يف تــرف الع ـراق».
واشــار اىل انــه مــع فتــوى املرجــع الشــيعي
األعــى يف العــراق عــي السيســتاين ،متكــن
العــراق مبفــرده مــن تأمــن املقاتلــن
املطلوبــن ،ومل يكــن بحاجــة اال اىل االســلحة
واملستشــارين العســكريني واملســاعدات
اللوجســتية االخــرى ،فيــا وفــرت ايــران
الكثــر مــن هــذا يف غضــون اربــع وعرشيــن
ســاعة ،اذ كان مــن الــروري للعــراق ان
مينــع داعــش مــن تحقيــق مكاســب إضافيــة
عــى االرض اىل ان تتعــاىف القــوات املســلحة

العراقيــة مــن الهزميــة االوليــة التــي منيــت
بهــا ،وعندهــا بــدأ تحالــف دويل بقيــادة
الواليــات املتحــدة عملياتــه يف اغســطس/
آب العــام  ،2014مــع توفــر واشــنطن
دعــا جويــا حاســا.
وبعدمــا اشــار اىل وجــود فصائــل نشــأت
خــال الحــرب مــع داعــش ،والعديــد منهــا
مرتبــط بايـران ،لفــت اىل ان جميــع االطراف
تســامحت مــع هــذه الحقيقــة االمنيــة حتى
هزميــة داعــش يف العــام  ،2017وانــه منــذ
ذلــك الحــن ،فــان العديــد مــن االصــوات
داخــل وخــارج العـراق ،تطالــب بحــل هــذه
الجامعــات املســلحة او االندمــاج تحــت
قيــادة القــوات املســلحة العراقيــة ،وان
الســنوات القليلــة املاضيــة برهنــت عــى ان
التكلــم بهــذا االقــراح اســهل مــن تنفيــذه،
مضيفــا ان اغتيــال واشــنطن لقائــد فيلــق

القــدس الجــرال قاســم ســليامين ،ونائــب
قائــد الحشــد الشــعبي ابــو مهــدي املهنــدس
يف اوائــل العــام  ،2020ادى اىل انتشــار اكــر
للجامعــات املســلحة.
ومنــذ العــام  ،2003يشــر التقريــر اىل ان
العالقــات االقتصاديــة بــن الع ـراق واي ـران
كانــت تتحــرك يف مســار تصاعــدي ،حيــث
ان التبــادل التجــاري بينهــا يبلــغ  12مليــار
دوالر ســنويا وهنــاك خطــة لزيادتــه اىل 20
مليــار دوالر قريبــا.
وتابــع انــه بالتزامــن مــا بــن الذكــرى
االربعــن للحــرب مــع مراســم احيــاء
أربعينيــة االمــام الحســن ،فــان البلديــن
اعلنــا عــن خطــة للتنــازل عــن قيــود
التاشــرة وزيــادة عــدد الحجــاج االيرانيــن
املســافرين اىل العــراق ،وهــي خطــوة
ســتفيد ايضــا العراقيــن الذيــن يــزورون

اي ـران للرتفيــه والحــج ومــن اجــل الرعايــة
الصحيــة.
وختــم تقريــر املعهــد االمريــي بالقــول انــه
«بعــد اكــر مــن اربعــة عقــود عــى بدايــة
الحــرب املروعــة التــي شــكلت حيــاة ورؤية
جيــل للعــامل ،يبــدو ان العــراق وايــران
قــد وضعــا املــايض وراءهــا وانتقــا اىل
عالقــة جديــدة» .واضــاف «لكــن الطريــق
اىل االمــام ال يخلــو مــن االلغــام االرضيــة،
وميـزان القــوى مييــل لصالــح ايـران بحيــث
ال يســمح بتحالــف صحــي ،كــا ان ابتعــاد
ايــران املســتمر عــن الواليــات املتحــدة
يجعــل عمليــة التــوازن هــذه يف بغــداد اكــر
صعوبــة» .وخلــص اىل القــول ان «االيرانيــن
رمبــا يتمتعــون مبوقفهــم املنتــر عــى
املــدى القصــر ،لكــن العواقــب طويلــة
املــدى قــد تكــون وخيمــة».
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ديمقراطيات الشرق
وصناعة اآلخر!
شهدنا في حقبة
الجمهوريات الشعبية
عملية تصنيع اآلخر
من األحزاب التي يتم
برمجتها في أقبية
أجهزة المخابرات
وقيادة الحزب القائد
وإطالقها كأحزاب
حليفة أو معارضة
إذا اقتضى األمر في
إكمال اكسسوارات
الديمقراطية المفصلة
على قياسات تلك
األنظمة الشمولية
بامتياز،

كفاح محمود كريم
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وال تتجــاوز كونهــا أقراصــاً مهدئــة أو
عالجــاً ســحرياً يرمــم بنــاءات املجتمــع
االقتصاديــة والسياســية اآليلــة للســقوط
واملوبــوءة بأمــراض تكلســت عــر أزمــان
ودهــور ،ومناهــج تربويــة أكل عليهــا
الزمــان ورشب ،متغافلــن كونهــا مامرســة
وســلوك ومنظومــة أخالقيــة ال ميكــن

حرصهــا بتــداول الســلطة السياســية فقــط
وهــي بالتــايل امتــداد لتحــر املجتمعــات
وتقدمهــا يف كل مضامــر الحيــاة بــد ًءا مــن
القـراءة والكتابــة والتحــول مــن البــداوة إىل
املدنيــة وصــو ًال إىل أعــى مراتــب التقــدم
االجتامعــي واالقتصــادي يف قبــول اآلخــر،
هــذا القبــول الــذي يعتــر مــن أهــم
مرتكــزات الدميقراطيــة ومامرســاتها عــى
الصعيديــن االجتامعــي والســيايس وهــي
بذاتهــا العلــة األكــر تعقيــداً ورمبــا الســبب
األكــر خطــور ًة يف ضآلــة فــرص نجــاح معظم
التجــارب السياســية التــي م ـ ّرت ومت ـ ُّر بهــا
منطقــة الــرق األوســط عموم ـاً واملحيــط
العــريب خاص ـ ًة ،وهــي بالتــايل ســبباً رئيســياً
لنكــوص املجتمعــات وبطــئ تقدمهــا.
إن مســألة قبــول اآلخــر والتعاطــي معــه
ليــس وصفــة جاهــزة للتنفيــذ واألخــذ بهــا
بقــدر مــا هــي نتــاج نظــام تربــوي ومعــريف
واجتامعــي يقــوم عــى أســاس النقــد
البنــاء الــذي ينســجم فيــه البنــاء الفــردي
واملجتمعــي مبــا يحفــظ حقــوق االثنــن
ومصالحهــا وتتــوازن فيهــا مصالــح البــاد
العليــا مــع مصالــح الفــرد املواطــن دون مــا
متييــز يف العــرق أو الديــن أو الــرأي ،وهــي
بالتــايل معادلــة تنســجم فيهــا واجبــات
الفــرد مــع حقــوق املجتمــع مبــا يعــزز قيــام
دولــة متقدمــة ومجتمعــات متامســكة،
ترتكــز عــى نظــام تربــوي يبــدأ مــن
األرسة واملدرســة وصــو ًال إىل الجامعــات و
مؤسســات املجتمــع املــدين األخــرى ،ويف كل
ذلــك تحتــاج عمليــة التحديــث هــذه إىل
دور األم واألب واملعلــم واملناهــج الرتبويــة
واملعرفيــة الحديثــة بدرجــة أساســية لوضــع
أســس صحيحــة يف تكريــس مفاهيــم البنــاء
الدميقراطــي للمجتمــع ومنهــا بالتأكيــد
املرتكــز األســايس األكــر أهميــة وهــو قبــول
اآلخــر.
لقــد اعتــادت معظــم األنظمــة السياســية
الحاكمــة يف هــذه املنطقــة وغريهــا مــن
العــامل املولعــة بالشــموليات واألوحديــات

أن تبتكــر منــاذج مــن الدميقراطيــة
املمســوخة ومتنحهــا أســاء وأصنــاف
ومواصفــات بحســب منــاذج تلــك األنظمــة
وطبيعــة ســلوكها حيــث ابتكــرت الكثــر
مــن هــذه األنظمــة أنــواع وأصنــاف مــن
الدميقراطيــة لاللتفــاف حــول مفهومهــا
الحقيقــي يف تــداول ســلمي للســلطة وقبــول
اآلخــر واحــرام الــرأي املختلــف ،وهــي
بالتــايل تنتــج (آخــراً) حســب مــا يتوافــق
مــع نظامهــا لتزيــن بــه تجاربهــا السياســية
وأنظمــة حكمهــا االســتبدادية ،ولعلنــا نتذكر
تلــك األح ـزاب والجمعيــات التــي صنعتهــا
دوائــر املخابــرات لتشــكل بهــا جبهــات
وطنيــة تدعــي قيادتهــا للدولــة كــا رأينــاه
يف بغــداد ودمشــق وأمثالهــا يف تصنيــع مــا
كان ُيســمى بالجبهــة الوطنيــة والتقدميــة
ومــن ثــم االلتفــاف عــى عنارصهــا األصليــة
ومحاولــة إفراغهــا وتصنيــع (آخــر) حســب
القياســات واملواصفــات املطلوبــة مــن
النظــام الحاكــم وتزيــن عمليتــه السياســية
بأحــزاب و(آخــ ٍر) مدجــن مبوجــب مــا
تقتضيــه مصالــح النظــام والثقافــة األحادية.
ولألســف ورغــم التغيــرات الحــادة التــي
حصلــت يف هــذه البلــدان إال أن متكلســاتها
الرتبويــة واالجتامعيــة والسياســية مــا ت ـزال
تفعــل فعلتهــا يف تشــوية عمليــة التحــول
إىل النظــام الدميقراطــي باســتخدام أدواتــه
بعقليــة شــمولية معتمــدة هــذه املــرة
النزعــات الدينيــة واملذهبيــة والعشــائرية
بشــكل مطلــق مبــا يزيــد الطــن بلــة
ُيراكــم فيــه هــذا اإلرث مــن القيــم الباليــة
والتجــارب الفاشــلة التــي كرســتها األنظمــة
الســابقة سياســياً واجتامعيــاً ونفســياً،
مبــا يعيــق أي محاولــة إلحــداث تغيــرات
نوعيــة يف بنيــة املجتمــع وتوجهاتــه وفصــل
الديــن عــن الدولــة وإعطــاء املــرأة دورهــا
األســايس الفاعــل يف تطــوره وانتقالــه مــن
ثقافــة القريــة والبــداوة إىل الثقافــة املدنيــة
والســلوك الدميقراطــي وقبــول اآلخــر
الحقيقــي.
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سـياســة

االحتالل األذكى  ..والفشل الحتمي
يشــهد تاريــخ العــراق علــى ماقدمــه االحتــال البريطانــي مــن
تأســيس للبنــى التحتيــة للدولــة العراقيــة مــن مشــاريع النقــل مثــل
ســكك الحديــد والموانــئ والطيــران واستكشــاف النفــط وتصنيعــه
وتصديــره ،كذلــك فــي الصحــة والتعليــم والطــرق والجســور وقوانيــن
اإلدارة والماليــة ويطــول الحديــث عــن منجــزات مازالــت شــاخصة الــى
وقتنــا الراهــن ،رغــم انقضــاض الطائــرات والصواريــخ االمريكيــة
عليهــا فــي حربيــن انتهــت بإحتــال امريكــي جــارف للعــراق .
فالح المشعل
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جــاء اإلحتــال االمريــي حامــا لوعــود
واحــام الدميقراطيــة التــي يشــكو جفافهــا
منــاخ العــراق الســيايس منــذ ســقوط
نظــام امللكيــة ،واســتبدل تلــك الوعــود
بنظــام ســيايس هجينــي يحمــل عناويــن
دميقراطيــة ،لكنــه يقــوم عــى تفريــق اآلرصة
الوطنيــة عــى أســس مكوناتيــة تحمــل معها
أســباب احرتابهــا ،وتضــع نــران خالفاتهــا
تحــت رمــاد فســادها املتخــادم بــن أحزابهــا
وشــخوصها التــي أوكل لهــا اإلحتــال متثيــل
طوائفهــا واعراقهــا بنحــو شــكالين احتــكاري
زائــف ،رسعــان مــا فضحتــه االحــداث
وأســقطته احتجاجــات الجامهــر العراقيــة
مــن شــال الوطــن اىل جنوبــه .
كشــف االحتــال االمرييك عن عــدم امتالكه
ملــروع اســراتيجي يف العــراق ،وبــات
األمــر مــرددا بــن االدارتــن الجمهوريــة
والدميقراطيــة ،مابــن االنســحاب أو البقــاء
يف العـراق !؟ احتــال غــر معنــي بالتحوالت
الكارثيــة التــي اصابــت العــراق بوجــود
ســلطة متشــكلة مــن احــزاب وتشــكيالت
تتبــع والءهــا الطائفــي ،وتنتمــي لعمقهــا

األثينــي والقومــي وتهمــل كل مايعنــي
باملواطنيــة العراقيــة وحقوقهــا  ،واقع ســمح
بإمتــدادات وتدخــات ناعمــة ورصيحــة
لــدول جــوار العـراق تحــت انظــار الســفارة
االمريكيــة ،وبرغبــة االحــزاب الحاكمــة
التــي وفــرت بيئــات مســتقبلة حتــى غــدا
التواجــد العســكري وامليليشــياوي لــدول
الجــوار صارخــا ومتحديــا للنظــام الســيايس
املســخ والهــش وطنيــا  ،ماجعــل دول الجوار
تجــد فرصتهــا التاريخيــة لتــارس النهــش
والتســليب االنتقامــي مــن العــراق الــذي
أرهبهــا طــوال نصــف قــرن بقــوة نظامــه
الدكتاتــوري وســاحه الفتــاك واســتعداده
الدائــم للحــرب ،مهــا تعارضــت الظــروف
 ،وهــو ماســاهم برسعــة ســقوطه املــدوي
عــام . 2003
نســتطيع القــول أن سياســة ايـران يف العراق
نجحــت أكــر مــن السياســة االمريكيــة،
فاالمريــي يتعامــل مــع القــوي عــى األرض،
بينــا االيــراين يصنــع القــوي عــى األرض
تحــت أكــر مــن عنــوان ،تــارة بــوالءات
طائفيــة عقائديــة ،وأخــرى تحــت غطــاء

اســاموي،وثالثة يف حســابات النفــوذ
واملواقــع املهمــة يف الع ـراق ،حتــى صــارت
املواقــع الرئاســية والوزاريــة واألمنيــة
بالدولــة المتــر دون ختــم موافقــة طهــران
التــي زحفــت حتــى الخــط الثــاين والثالــث
مــن مواقــع املســؤولية بالعــراق .
تفوقــت سياســة ايــران عــى امريــكا
بالعــراق يف ســعيها لوجــود نظــام ســيايس
هــش وضعيــف ل»الدولــة» واىل جــواره
تشــكيالت عقائديــة مدنيــة وميليشــياوية
متثــل أذرع عســكرية لهــا ،ومابــن األثنــن
تشــتغل آليــات الالدولــة لتتــوازن او تتفــوق
عــى الدولــة  ،وبهــذا تســتحكم مبراكــز
الســلطة الفعالــة ،املــال واألمــن والقضــاء
 ،مســتفيدة مــن الصناعــة السياســية
االمريكيــة لنظــام ســيايس عراقــي مغــرب
وبالحــدود أو هويــة مواطناتيــة عراقيــة .
الســلطة القويــة تكتســب طاقــة اســتمرارها
مــن الشــعب وبالقــدر الــذي توفــره لــه مــن
حقــوق وحريــات ورفاهية عيــش وخدمات،
وتفقــد طاقتهــا عــى االســتمرار مــع قســوة
الواقــع وتضخــم املعيشــة وتزايــد األزمــات
وســقوط االقنعــة الطائفيــة والعرقيــة
 ،كيــف يكــون الحــال ونحــن نتحــدث
عــن حكومــة هشــة فاســدة وضعيفــة
مراكــز ســلطتها تخضــع لتبعيــات طائفيــة
واســتقطابات دوليــة !؟ نعــم انكشــفت
حقائــق الســلوك الســيايس الحـزاب الفســاد
ونهــب ثــروات البــاد حتــى أصبــح الع ـراق
مثــاال عامليــا للتخلــف والفســاد القيــايس !؟
عندهــا اســتيقظ الشــعب عــى احتجاجــات
عارمــة تواصلــت منــذ عــام  2011وتوجــت
بثــورة ترشيــن  2019التــي رفعــت درجــة
الغضــب والرفــض ألح ـزاب الســلطة ومتــدد
دول الجــوار  ،ومل تــزل إرادة ترشيــن متــد
جذورهــا يف جميــع أرجــاء الوطــن العراقــي
الــذي صــار يعلــن رصاحــة مبقاطعــة
االنتخابــات ورفــض النظــام الســيايس إذا
مل ُيصلــح مــن ســلوكه ويخــرج مــن بحــر
الفســاد .
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فضيحة مدوية..
مجزرة الشرطة االتحادية في كركوك انتقام قروي من جريمة اغتصاب

أظهــر تحقيــق صحفــي ،يــوم
الخميــس ،حقائــق جديــدة
أقــل مــا توصــف بـ»الفضيحــة»
عــن مجــزرة ناحيــة الرشــاد
فــي محافظــة كركــوك،
التــي وقعــت فــي الرابــع مــن
شــهر أيلــول الجــاري ،والتــي
ً
منتســبا فــي
أدت لمقتــل 15
الشــرطة االتحاديــة ،وتضمنــت
معلومــات تتعلــق بانتقــام
مرتبــط بجريمــة اغتصــاب،
وليــس بهجــوم نفــذه تنظيــم
داعــش كمــا أعلنتــه الســلطات
ً
رســميا.
األمنيــة العراقيــة

فيلي
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إفادات أمنية
وذكــر موقــع «ميــدل إيســت آي»
الربيطــاين ،يف تقريــر ترجمتــه وكالــة
شــفق نيــوز ،أن «التحقيقــات التــي
أجريــت بنــاء عــى مقابــات مــع عنــارص
امنيــة ومســؤولني ميدانيــن يف محافظــة
كركــوك وبغــداد ،تناقــض الروايــة
الرســمية املعلنــة بــأن عنــارص املوقــع
األمنــي تعرضــوا لهجــوم مــن داعــش،
وأنهــم قتلــوا بعدمــا نفــدت ذخريتهــم
أثنــاء املعركــة».
وأوضــح املوقــع الربيطــاين ،أن «عمليــة
تغطيــة جــرت مــن جانــب ضبــاط
القــوات األمنيــة والعســكرية إلخفــاء
مــا حــدث فعــا يف تلــك الليلــة ،وإلقــاء
املســؤولية عــى داعــش ،بينــا تظهــر
املعلومــات ان الهجــوم نفــذه قرويــون
أرادوا االنتقــام بســبب حادثــة اغتصــاب
مــن جانــب ضابطــي رشطــة متمركزيــن
يف املوقــع األمنــي».
وأشــار التقريــر ،إىل أن «املعلومــات التي
تحدثــت عــن مقتــل عنــارص القــوات
األمنيــة خــال معركــة باألســلحة الناريــة،
ليســت صحيحــة ،حيــث أظهــرت
تســجيالت مصــورة أن العنــارص التســعة
الذيــن قتلــوا بدايــة األمــر ،كانــوا جميعــا
نامئــن».
ونقــل املوقــع ،عــن ضبــاط يشــاركون
يف التحقيقــات ،قولهــم إن «أي عنــر
حراســة يف املوقــع مل يعلــن عــن وقــوع
الهجــوم او طلــب ارســال تعزيــزات،
وعندمــا وصــل املحققــون إىل املوقــع
يف اليــوم التــايل ،قالــوا إنهــم وجــدوا
صناديــق الذخــرة مــن دون ان متــس».
وقــال ضابــط يف الرشطــة إن «تســجيالت
الكامــرات الحراريــة تظهــر ان العنــارص
التســعة كانــوا نامئــن عندمــا وقــع
الهجــوم» ،مشــرا اىل ان العنــر املكلــف
مبراقبــة مشــاهد الكامــرات الحراريــة
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مــن موقــع آخــر ،كان هــو نامئــا ايضــا
عندمــا وقــع الهجــوم».
وأضــاف «رجالنــا قتلــوا بســبب اإلهــال
والتهــور وليــس بســبب نقــص الذخــرة».
ونقــل التقريــر أيضــاً عــن مصــادر
مطلعــة عــى الصــور التــي التقطتهــا
الكامــرات الحراريــة ،أن «الهجــوم نفــذه
ســتة رجــال مســلحني اقرتبــوا مــن املوقع
مشــيا عــى األقــدام».
وذكــر التقريــر أن «اإلبــاغ عــن الهجــوم
تــم مــن خــال الرشطــة عــى بعــد
كيلومــرات عــدة لفــت انتباههــا صــوت
طلقــات الرصــاص ،وعندهــا ارســلت
الفرقــة الخامســة قــوة مســاندة تــم
اســتهدافها بعبــوات متفجــرة عــى بعــد
كيلومرتيــن مــن املوقــع املســتهدف،
مــا تســبب يف مقتــل ثالثــة عنــارص
مــن الرشطــة وجــرح ســتة آخريــن،
ثــم تــم إرســال قــوة مســاندة جديــدة،
اســتهدفت هــي األخــرى بعبــوة ناســفة،
لكــن مل تقــع إصابــات ،وبرغــم ذلــك
فــإن قائــد القــوة قــرر العــودة بأدراجــه
إىل قاعدتــه».
وأشــار التقريــر إىل أن «التحقيقــات مل
تتوصــل حتــى اآلن ما اذا كانــت العبوات
الناســفة مرتبطــة مبــارشة بالهجــوم عــى
املوقــع األمنــي» ،وعــادة ما يقــوم عنارص
تنظيــم داعــش بــزرع عبــوات متفجــرة
عــى الطرقــات التــي تســتخدمها القــوات
االمنيــة خاصــة يف املناطــق النائيــة حــول
ناحيــة الرشــاد.
لكــن بحســب املصــادر ،فــإن كل مــن
كان يف املوقــع األمنــي املســتهدف ،كان
قــد قتــل بحلــول ذلــك الوقــت» ،وفق ـاً
للموقــع الربيطــاين.
جرمية اغتصاب
وبحســب املوقــع ،فقبــل ثالثــة أيــام
مــن وقــوع الهجــوم ،كانــت فتــاة بعمــر
املراهقــة ترعــى املاشــية يف مــكان

مجــاور للموقــع األمنــي يف ناحيــة
الرشــاد ،الحظهــا عنــران مــن حراســة
املوقــع وهــي لوحدهــا واملنطقــة خاليــة،
فأجربوهــا عــى مرافقتهــا وتناوبــا عــى
اغتصابهــا.
وعــن هــذه الحادثــة ،أبلــغ ضابــط بــارز
يف الرشطــة موقــع «ميــدل إيســت آي»
الربيطــاين ،أن «الذيــن نفــذوا الهجــوم
عــى املوقــع األمنــي هــم مــن القريــة،
وهــو أشــقاء وأبنــاء عمومــة الفتــاة،
وتوصــل املحققــون إىل أن املهاجمــن
علمــوا بهويتــي الرشطيــن الذيــن
كانــا يبحثــون عنهــا ،باإلضافــة إىل
اثنــن آخريــن اتهموهــا بالتســر عــى
الجرميــة».
وأشــار التقريــر ،إىل أن «أربعــة جــرى
عزلهــم داخــل غرفة نــوم موقع الحراســة
عــن عنــارص الرشطــة الخمســة اآلخريــن
الذيــن تــم إيقاظهــم وأجربوهــم تحــت
تهديــد الســاح عــى الخــروج اىل الفنــاء
بالخــارج».
وحشية الرد
وقــال ضابــط رشطــة يشــارك يف
التحقيقــات ،للموقــع الربيطــاين «مــا
شــاهدناه كان مروعــا ووحشــيا ..حــاول
املهاجمــون محــاكاة أســلوب داعــش،
لكنهــم مل ينجحــوا متامــا».
وتحدثــت مصــادر للموقــع الربيطــاين،
أنــه «جــرى قطــع راس عنــري الرشطــة
اللذيــن اعتديــا عــى الفتــاة يف رسيرهــا،
كــا جــرى تقطيــع أعضائهــا التناســلية،
وكذلــك قتــل عنــري الرشطــة اللذيــن
اتهــا بالتســر عــى واقعــة االغتصــاب
حيــث كانــا نامئــن ،وتــم تحطيــم رأس
أحدهــا بحجــر.
ويعتقــد املحققــون أن «املهاجمــن
مل تكــن نيتهــم قتــل عنــارص الرشطــة
الخمســة املتبقــن» ،موضحــن أن
«األمــور خرجــت عــن الســيطرة ،وأن

مصادر للموقع البريطاني« :جرى قطع راس عنصري
الشرطة اللذين اعتديا على الفتاة في سريرهما،
كما جرى تقطيع أعضائهما التناسلية ،وكذلك قتل
عنصري الشرطة اللذين اتهما بالتستر على واقعة
االغتصاب حيث كانا نائمين ،وتم تحطيم رأس
أحدهما بحجر.

أحــد املهاجمــن انتابــه الغضــب وأطلــق
النــار ليقتلهــم جميعــا».
وعلــم املوقــع الربيطــاين ،أن «قــوات
األمــن قامــت مبداهمــة قريــة املهاجمــن
بعــد بضعــة أيــام ،لكــن جميــع الرجــال
املشــتبه بتورطهــم كانــوا قــد فــروا» ،كــا
أن الفتــاة وعائلتهــا قــرروا عــدم تقديــم
شــكوى ضــد الرشطــة».
وبعــد هــذا الهجــوم ،أصــدرت قيــادة
الفرقــة الخامســة وقيــادة العمليــات
املشــركة أوامــر بتحميــل املســؤولية عــن
الهجــوم لتنظيــم داعــش ،وذلــك وفــق
مــا اشــار اليــه ضبــاط يف بغــداد وكركــوك
للموقــع الربيطــاين.
رد عسكري خجول
وعلــم املوقــع الربيطــاين أيضــا ،أن
«العديــد مــن املتورطــن يف الــرد الفاشــل
عــى الهجــوم هــم اآلن قيــد االحتجــاز

العســكري يف بغــداد».
وبحســب املعلومــات ،فــإن الرشطــي
املســؤول عــن الكامــرا الحراريــة جــرى
اتهامــه باإلهــال ،فيــا يواجــه قائــد
الفــوج الثــاين ورئيــس أركان الفرقــة
الخامســة ونائــب القائــد العــام الــذي
قــاد قــوة الدعــم الثانيــة التي انســحبت،
اتهامــات تتعلــق «بعــدم قدرتهــم عــى
توصيــل الدعــم اىل املوقــع الــذي يتعرض
للهجــوم يف الوقــت املناســب.
وأشــار املوقــع إىل أن الرشطــة االتحاديــة
مل تعــرف حتــى االن مبزاعــم االغتصــاب
ضــد عنارصهــا ،مضيفــا ان «التحقيقــات
ماتــزال جاريــة تحــت إرشاف جهــاز
املخابــرات ومكتــب القائــد العــام
للقــوات املســلحة ،لكــن مصــادر قالــت
ان االعــراف العلنــي ليــس مرجحــا.
واعتــر املوقــع ،أن هــذا الهجــوم ســلط

الضــوء عــى املخــاوف بشــأن الكفــاءة
املهنيــة والــروح املعنويــة لقــوات
الرشطــة االتحاديــة التــي بعــد ســنوات
مــن القتــال ضــد داعــش ،مل يتــم خاللهــا
تعويــض الخســائر يف القــوة البرشيــة
واملعــدات بشــكل كاف ،وهــو مــا أدى يف
ظــل توســيع مــدى انتشــار قواتهــم ،إىل
مــا بعــد نقطــة االنهيــار.
ونقــل التقريــر عــن أحــد كبــار الضبــاط
قولــه إن «بعــض قــادة الفــرق اضطــروا
اىل إنفــاق األمــوال املخصصــة للطعــام
عــى الوقــود بــدال مــن القيــام بدوريات،
وان العمليــات االمنيــة تعرضــت للخطــر
أيضــا بســبب نقــص االمــوال مــن
اجــل تجنيــد عمــاء املخابــرات ،لكــن
شــكواه اىل وزارة الداخليــة مل تلــق آذانــا
صاغيــة».
النوم يقتل املنتسبني
وقــال أحــد قــادة الرشطــة «رجالنــا
مرهقــون لقــد انتقلــوا مــن معركــة اىل
اخــرى منــذ ســنوات .نحــن جميعــا يف
موقــع دفاعــي اآلن .كل يشء يبــدو قاتــا
بالنســبة لنــا».
وأشــار املوقــع إىل أن «بعــد أيــام قليلــة
مــن الهجــوم الدمــوي عــى موقــع
الحراســة ،قــام قائــد الفرقــة الخامســة
اللــواء حيــدر يوســف املطــوري بعمليــة
تفتيــش مفاجئــة يف منتصــف الليــل
لعـرات نقــاط الحراســة قــرب الرشــاد».
ونــوه ضبــاط ،إىل أن اللــواء املطــوري
«وجــد ان معظــم مــن يفــرض انهــم يف
الخدمــة ،كانــوا إمــا نامئــن أو مشــتتني
بســبب هواتفهــم املحمولــة».
وقــال ضابــط رشطــة كبــر يف املنطقــة إن
«النــوم هــو الــذي يقتــل رجــايل ،واحــدا
تلــو اآلخــر ،بعضهــم مل يشــعر بوصــول
القائــد حتــى أخرجــوه مــن رسيــره».
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يعانــي العــراق مــن مشــكالت كبيــرة
فــي البنــى الرياضيــة ،اذ لــم تنفــذ
فيــه طيلــة عقــود أي مرافــق
ومنشــآت رياضيــة كبيــرة تليــق
بطاقاتــه وجمهــوره الرياضــي الكبير،
مــا اثــر كثيــرا علــى اقامــة النشــاطات
الرياضيــة فــي البلــد الســيما الدوليــة
منهــا ،ولقــد اســهم الحظــر علــى
المالعــب العراقية بتفاقم المشــكلة،
بحســب المراقبيــن.
فيــــلي

بسماية الرياضية
تراوح في مكانها
تجاذبات الموقع وتأخر البناء
برغم تخصيص األموال
40
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ويف منتصــف شــهر ترشيــن االول 2021
اعلــن عــن اتخــاذ مجلــس الــوزراء االتحادي،
ق ـرارا بتحديــد مدينــة "بســاية" ،الواقعــة
ضمــن قضــاء املدائــن جنــوب رشقــي بغداد،
موقعـاً لبنــاء املدينــة الرياضــة املهــداة مــن
الســعودية ،وتضمــن القــرار تعديــا عــى
قــرار ســابق مــن املجلــس صــدر يف عــام
 2020بشــأن املدينــة الرياضيــة ،والتعديــل
يشــمل تــويل وزارة املاليــة تخصيــص قطعــة
مســاحتها  631دومنــاً إىل وزارة الشــباب
والرياضــة؛ لغــرض إنشــاء املدينــة الرياضية،
وهــي جــزء مــن قطعــة عائــدة ملكيتهــا
إىل وزارة املاليــة تبلــغ مســاحتها اكــر مــن
 1642دومنــاً؛ وتضمــن القــرار تــويل وزارة
الشــباب والرياضــة اإلرشاف عــى مــروع
املدينــة الرياضيــة بالتنســيق مــع الجانــب
الســعودي عــن طريــق املجلــس التنســيقي
العراقــي الســعودي ،املؤلــف مبوجــب امــر
ديــواين صــدر عــام .2020
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وكانــت اململكــة العربيــة الســعودية قــد
أعلنــت يف نيســان  2019تقديــم منحــة
للعــراق قدرهــا مليــار دوالر لبنــاء مدينــة
رياضيــة يف بغــداد ،وذلــك يف زيــارة اجراهــا
مســؤولون ســعوديون ،بهــدف تعزيــز
الروابــط بــن البلديــن ولحضــور االجتــاع
الثــاين ملجلــس التنســيق الســعودي
العراقــي ،وهــو مبــادرة ُأطلقــت يف 2017
لتطويــر العالقــات بــن البلديــن ،وكشــف
حينهــا عــن أن  13اتفاقيــة جهــزت للتوقيــع
وإن العمــل يف معــر عرعــر الحــدودي الربي
الــذي يربــط العـراق بالســعودية يكتمــل يف
غضــون أشــهر.
وقالــت وســائل االعــام الســعودية يف
حينــه ان اململكــة "قــررت بنــاء مدينــة
رياضيــة ألبنــاء العـراق هديــة مــن العاهــل
الســعودي امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز
فضــ ًا عــن منحــة قدرهــا مليــار دوالر"،
وجــاء هــذا اإلعــان عــى لســان رئيــس
الوفــد الســعودي يف اجتامعــات الــدورة
الثانيــة ملجلــس التنســيق الســعودي
 العراقــي وزيــر التجــارة واالســتثامرالســعودي؛ اذ كشــف عــن التــرع بإنشــاء
ملعــب ريــايض هديــة للعــراق ،عقــب
مبــاراة كــرة قــدم وديــة جمعــت منتخبــي
البلديــن يف البــرة عــام  ،2018ثــم أعلنــت
اململكــة يف وقــت الحــق أنهــا تتــرع مبدينــة
رياضيــة بــدال مــن امللعــب.
مــن جهتهــا الحكومــة العراقيــة كانــت قــد
قالــت انهــا "تطلــق مســمى مدينــة امللــك
ســلامن بــن عبدالعزيــز ،عــى املدينــة
الرياضيــة التــي أهداهــا العاهــل الســعودي
للشــعب العراقــي ،التــي تقــدر تكلفــة
إنشــائها بنحــو  450مليــون دوالر" ،بحســب
قولهــا ،ومــن املفــرض بحســب مديــر
املكتــب اإلعالمــي يف الحكومــة العراقيــة
يف ترصيــح ســابق أن "يســع ملعــب كــرة
القــدم املهــدى مــن امللــك ســلامن 100
ألــف متفــرج".
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''

لم تخلـــو المبـــادرة الرياضية الســـعودية
وكالعـــادة مـــن مواجهـــة الصـــراع والجدل
السياســـي العراقـــي على خلفيـــة الصراع
الســـعودي االيراني بحســـب المراقبين ،اذ
انتقدت بعـــض القوى المبادرة الســـعودية
لمجرد تواجد ذلك الخالف ،بحســـب قولهم.
وجــاءت املبــادرة الســعودية اثــر لقــاء
ريــايض ودي جــرى يف محافظــة البــرة
عــام  ،2018فــاز املنتخــب العراقــي فيــه
عــى نظــره الســعودي  1-4يف مبــاراة
شــهدت حضــورا جامهرييــا كبــرا ضمــن
مبــادرة مــن رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة
يف الســعودية لرفــع الحظــر الريــايض عــن
املالعــب العراقيــة ،وقــد رفعــت الجامهــر
العراقيــة يف املبــاراة األعــام الســعودية
فضــا عــن العلــم العراقــي.
متغريات اختيار املوقع
اقــرن بذلــك وتبعــه اجتــاع وفــد ســعودي
بــوزارة الشــباب والرياضــة العراقيــة
لحســم موقــع املدينــة الرياضيــة فضــا

عــن التســمية ،ويف مســتهل االمــر قالــت
مصــادر متطابقــة انــه جــرى االتفــاق عــى
انشــاء امللعــب يف منطقــة اليوســفية جنــويب
بغــداد؛ ويف شــباط  2020اصــدر وزيــر
الشــباب والرياضــة العراقــي آنــذاك توضيحا
عــن التأخــر الحاصــل بشــأن هديــة ملعــب
كــرة القــدم الــذي اعلنــت عنــه الســعودية،
وقــال يف بيــان "ان تأخــر االعــان عــن
املوقــع املقــرح للملعــب املهــدى اىل العراق
مــن اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة
ال يتعلــق بالجانــب الــذي يخــص االشــقاء
ولكنــه يتعلــق بأســباب محليــة قانونيــة
اوال ،واخــرى تخــص املوقــع الــذي يجــب ان
يتضمــن رشوط الـــ فيفــا واللجنــة االوملبيــة

الدوليــة مبواصفــات رياضيــة ناجحــة واال مــا
الجــدوى مــن انشــاء امللعــب بـــ ســعة كبرية
وال ينــال شــهادة االعــراف مــن املؤسســات
الرياضيــة الدوليــة" ،بحســب تعبــره ،مردفــا
"ان املواقــع املقرتحــة اصطــدم بعــض منهــا
بـــ آليــة االختيــار غــر املناســبة فيــا يتعلــق
مبدينــة بغــداد وفــق التخطيــط العمــراين
الجديــد يف الوقــت الــذي نالــت ثالثــة
منهــا املقبوليــة مــن الناحيــة الرياضيــة
واللوجســتية ايضــا وتــم اختيــار مــكان
مناســب يف منطقــة اليوســفية بالقــرب مــن
مطــار بغــداد ،وقدمــت اىل رئيــس الــوزراء
املقــرح للمصادقــة عــى احــد املواقــع
املناســبة منهــا ليكــون مدينــة رياضيــة

متكاملــة فضــ ًا عــن امللعــب الــدويل يف
مواقــع رياضيــة لهــا مقبوليــة دوليــة،
ونعتقــد ان املوافقــة ســتصدر قريبــا" ،وقــد
انتقــد متخصصــون عمرانيــون ورياضيــون
مــا جــاء يف تلــك الترصيحــات عــى اعتبــار
ان املنشــآت الرياضيــة هــي جــزء اصيــل وال
ميكــن فصلــه مــن التخطيــط العم ـراين ألي
مدينــة ،فالرياضــة ال غنــى عنهــا للســكان
الســيام الشــباب واالجيــال الجديــدة ،عــى
حــد وصفهــم ،كــا ان اعــراف املؤسســات
الرياضيــة الدوليــة يتبــع انشــاء املرفــق
الريــايض بصــورة الئقــة وليــس قبــل ذلــك،
بحســب قولهــم ،وقــال بعضهــم انــه كان
يتوجــب اســتغالل الفرصــة واالمــوال

املخصصــة لــإرساع يف بنــاء املدينــة؛ اذ
ان ذلــك ينعكــس باإليجــاب عــى عمــوم
املناطــق املحيطــة.
وصــدرت ترصيحــات اخــرى بشــأن املوقــع
املحــدد إلقامة املدينــة الرياضيــة ومميزاتها،
اذ قالــت وزارة الشــباب والرياضــة «حــدد
لــه مبدئيــا يف العاصمــة بغــداد ،قريبــا
مــن املطــار الــدويل ويف طريــق رسيــع
إىل محافظــة البــرة واململكــة األردنيــة
الهاشــمية مــا سيســهل الوصــول إليــه مــن
كل محافظــات الع ـراق وليحقــق االســتفادة
الكاملــة مــن هــذا الــرح» ،ثــم تبــن
فيــا بعــد ان الجانــب العراقــي رشــح عــدة
مناطــق يك يقــام عليهــا امللعــب الســعودي
يف العـراق "حيــث يوجــد ملعــب التاجيــات
يف شــال بغــداد وملعــب عمــو بابــا رشق
بغــداد ،لــذا قــرر العــراق ترشــيح مناطــق
جنــوب بغــداد مثــل مــروع الوحــدة
واملدائــن وبســاية لتشــييد امللعــب عــى
أرضهــا" ،ويف النهايــة جــرى االســتقرار عــى
أن تكــون "بســاية" هــي املنطقــة التــي
يقــام عليهــا امللعــب.
بدورهــا مل تخلــو املبــادرة الرياضيــة
الســعودية وكالعــادة مــن مواجهــة ال ـراع
والجــدل الســيايس العراقــي عــى خلفيــة
الــراع الســعودي االيــراين بحســب
املراقبــن ،اذ انتقــدت بعــض القــوى املبــادرة
الســعودية ملجــرد تواجــد ذلــك الخــاف،
بحســب قولهــم.
وزار رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي
مصطفــى الكاظمــي ،يف حزيــران 2021
مجمــع مدينــة بســاية ،واعلــن ارشافــه
عــى عمليــة التنفيــذ للقــرارات املتخــذة
والتوجيــه بــاإلرساع فيهــا بحســب
ترصيحــات لــه ابــان الزيــارة؛ وقــد اقــر
الكاظمــي يف ترصيحاتــه بــان العمــل "كان
متوقفــا منــذ عــام  2019بســبب األزمــة
االقتصاديــة والقوانــن غــر املجديــة واإلدارة
غــر الســليمة".
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يطورون أعمالهم المربحة..
متسولون
ّ
من الشوارع إلى منصات التواصل

تعج صفحات مواقع التواصل االجتماعي بالمناشدات واالستغاثات
لمســاعدة المحتاجيــن مــن المرضــى والحــاالت اإلنســانية الحرجــة،
غيــر أن تلــك المناشــدات ال تخلــوا مــن «االحتيــال والنصــب» ،حيــث
ينقــل المتســولون تلــك الظاهــرة مــن الواقــع إلــى العالــم االفتراضي
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي نقلــة ألعمالهــم «المربحــة».
فيلي

ويقــول الباحــث االجتامعــي احمــد محمــد
لوكالــة شــفق نيــوز ،إن «صفحــات التواصــل
االجتامعــي تعــج بنــداءات االســتغاثة
ملســاعدة املحتاجــن وهــي ظاهــرة يطلــق
عليهــا علميــا بـ(التســول اإللكــروين)».
ويعتــر محمــد أن «هــذه الظاهــرة ال
تقــل خطــورة عــن التســول يف الشــوارع
واالزقــة وتحتــاج إىل مراقبــة دقيقــة جــدا
ألن الكثــر منهــم غــر محتاجــن للمســاعدة
بــل بعضهــم اســتغل النــاس يف جمــع
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أمــوال كبــرة بحجــة مــرض معــن او حاجــة
معينــة».
استغالل العواطف
تتنــوع أشــكال التســول ولكــن يغلــب
عليهــا اســتئثار العواطــف ملســاعدة عائلــة
فقــرة ال تجــد مــأوى أو معالجــة مريــض أو
معــاق وغالبــا مــا ترفــق بتســجيالت مصــورة
وتنــر معهــا تقاريــر طبيــة بعضهــا مــزورة
حتــى اعتربتهــا الناشــطة يف حقــوق اإلنســان
ليــى طــه رضب ـاً مــن االحتيــال.

وتوضــح طــه لوكالــة شــفق نيــوز ،أن
«الكثــر مــن حــاالت التســول التــي
نشــاهدها يف منصــات التواصــل االجتامعــي
تعــد رضبــا مــن االحتيــال ألن الكثــر منهــم
غــر محتــاج بــل هــو ميتهنهــا كمهنــة وهــذه
املهنــة تعتمــد عــى مهــارة االحتيــال عــى
النــاس إليهامهــم بالقصــة املزيفــة التــي
يعرضهــا لهــم».
وتضيــف أن «الكثــر منهــم يتالعــب
بعواطــف النــاس بقصــص إنســانية تأثــر

بهــم ،عــر صفحــات وحســابات يف مواقــع
التواصــل االجتامعــي تتبنــى عمليــة
«التســول اإللكــروين».
ويتســاءل الباحــث االجتامعــي عمــر محمــد
عــن أســباب فســح املجــال أمــام تلــك
الصفحــات بالتالعــب بعواطــف النــاس
لنوايــا ســيئة» ،مطالبــا بــأن «تكــون هنالــك
رقابــة مشــددة ودقيقــة لتلــك الحــاالت
ومتابعتهــا حتــى يتبــن املحتــاج الحقيقــي
مــن املحتــال».

تطور رقمي
التســول ظاهــرة تطــورت مــع تطــور
الحيــاة والتقنيــة وباتــت تنشــط مــع تطــور
التقنيــات الحديثــة لتصبــح تلــك التقنيــات
وســيلة يف انتشــار الظاهــرة.
جعفــر عزيــز وهــو مهنــدس حاســبات
ويعمــل يف إحــدى مراكــز الحاســوب قــال
لوكالــة شــفق نيــوز ،إن «الكثــر مــن النــاس
يســتغل التقنيــات العلميــة الحديثــة يف
تطويــر مهنهــم ومنهــم مــن ميتهــن مهنــة

«التســول» وبالفعــل مــن ميتهــن هــذه
املهــن اســتطاع أن يوظــف التكنلوجيــا يف
تحديــث املهنــة».
واضــاف ان الســيطرة عــى هــذا املوضــوع
تتطلــب اوال وعيــا مجتمعيــا كبــرا نســتطيع
مــن خاللــه أن منيــز بــن املحتــاج واملحتــال
وكذلــك يتطلــب أن تكــون رقابــة مــن قبــل
األجهــزة املختصــة عــى تلــك الصفحــات
التــي تــروج لقضيــة التســول».
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على طريق الحشيش..

سالح مدمر وأشخاص
ال تقل خطورتهم عن داعش
يهددون العراقيين

تجــارة املخــدرات وتعاطيهــا ،ظاهــرة ليســت وليــدة
اليــوم ،غــر أن أعــداد تجارهــا ومتعاطيهــا ومروجيهــا
تفاقــم باآلونــة األخــرة ،يف عمــوم مــدن البــاد ،أصبحــت
تهــدد املجتمــع العراقــي وحيــاة ومســتقبل أبنائــه.
فــــيلي
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وتشــر مصــادر أمنيــة تحدثــت معهــا وكالة
شــفق نيــوز؛ إىل أنــه القبــض عــى العديــد
مــن ســاليك هــذه الطريــق خــال يــوم.
ويضيــف املصــدر وهــو مســؤول يف مديرية
االســتخبارات العســكرية العراقيــة؛ أنــه
أحيانــا يصــل عــدد الذيــن يقعــوا بقبضــة
األجهــزة األمنيــة ،إىل العــرات يف اليــوم
الواحــد.
وتابــع أنــه «خــال التحقيقــات مــع كل من
يتــم القبــض عليــه ،وقبــل أن يتــم تســليمه
إىل الجهــات املعنيــة ،أو إىل املحاكــم ،تبــن
أن دولتــن احداهــا مجــاورة للعـراق ،هام
املصــدر الرئيــي لتوريــد املخــدرات إىل
العـراق ،ومنــه اىل دول الجــوار االخــرى».
ويوضــح ،أن «اوىل الدولتــن هــي ايــران،
لتصــل املــواد املخــدرة اىل محافظتــي
العــارة والبــرة والنارصيــة جنــويب
البــاد ،ويتــم توزيعهــا إىل باقــي محافظــات
الجنــوب ،ثــم اىل الكويــت والســعودية،
والدولــة الثانيــة هــي لبنــان ،حيــث أن
مناطــق جنــوب لبنــان والبقــاع ،مشــهورة
بصنــع املــواد املخــدرة ،ومنهــا تصــل
اىل ســوريا ثــم مناطــق غــرب العــراق،
وتحديــدا محافظــة االنبــار».
وبحســب مراقبــن وباحثــن يف الشــأن
األمنــي باالنبــار ،فــإن مناطــق الرطبــة
والقائــم الحدوديتــن ،اصبحتــا ممـرا لتجــار
املخــدرات القادمــن مــن لبنــان وســوريا،
مســتغلني عامــل «انفــات الحــدود
العراقيــة» ،ومــن ثــم يتــم توزيعهــا عــى
باقــي مــدن األنبــار واملحافظــات األخــرى.
الحدود املنفلتة
مــن جهتــه؛ يقــول قامئمقــام قضــاء الرطبــة،
عــاد الدليمــي ،أن «ظاهــرة التجــارة
باملخــدرات ،تعــد ظاهــرة حديثــة ،كونهــا
ظهــرت بعــد االحتــال األمريــي للبــاد،
عــام  ،2003نتيجــة مــا أحدثتــه الحــرب
مــن فــوىض».
ويذكــر الدليمــي ،يف حديثــه لوكالــة شــفق
نيــوز ،أن «قضــاء الرطبــة يعــد ممـراً لتجــار
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املخــدرات ،كونــه حــدودي مــع ثــاث دول
مجــاورة الســعودية األردن ،وأمــا الثالثــة
فهــي ســوريا ،ومبــا أن الحــدود منفلتــة
بينهــا وبــن العــراق ،فهــذا مــا ســاعد
تجــار املخــدرات عــى تهريبهــا مــن واىل
البــاد عــن طريــق الرطبــة وباقــي املــدن
الغربيــة».
ويــردف الدليمــي ،معــددا أســباب تفاقــم
الظاهــرة ،أن «ســوء الظــروف املعيشــية
التــي ميــر بهــا ســكان الرطبــة ،والتــي
دفعــت بالعديــد مــن ابنــاء القضــاء
بســلوك نحــو هــذا املســلك الخطــر ،وعــدة
أســباب أخــرى تســببت بتفاقــم الظاهــرة
هنــا يف الرطبــة».
ويحــذر الدليمــي« ،مــن هــذه الظاهــرة
التــي هــي ســاح يدمــر املجتمــع بكافــة
صنوفــه وتفاصيلــه ،وال تقــل خطورتهــا عــن
خطــر تنظيــم داعــش واملجاميــع االرهابيــة
االخــرى ،الذيــن هــم ايضــا يتاجــروا بهــا،
لــذا يجــب االســتمرار مبحاربتهــا».
ويبــن الدليمــي ،أن «جهــود الحكومــات
املركزيــة واملحليــة واألجهــزة األمنيــة
متواصلــة للقبــض عــى تجــار املخــدرات
ومتعاطيهــا والحــد مــن هــذه الظاهــرة،
خاصــة يف قضــاء الرطبــة واملناطــق الغربيــة
االخــرى ،إذ تــم مســك العديــد منهــم
واحالتهــم اىل القضــاء لينالــوا جزائهــم
العــادل».
ويتابــع الدليمــي« ،اننــا كإدارة محليــة،
نعمــل عــى محاربــة هــذه الظاهــرة عــن
طريــق االســتعانة بأمئــة وخطبــاء املســاجد،
إللقــاء الخطــب الدينيــة التــي توضــح
خطــورة وتحريــم التجــارة باملخــدرات
وتعاطيهــا ،باإلضافــة إىل إقامــة النــدوات
الثقافيــة لتوعيــة الســكان مــن مــدى
خطورتهــا ،فضــا عــى الــدور الكبــر الــذي
تبذلــه الرشطــة املجتمعيــة يف توعيــة
املجتمــع وإرشــادهم وتثقيفهــم حــول
كيفيــة محاربــة الظاهــرة».
ويف الختــام ،طالــب الدليمــي ،مــن

القائــد العــام للقــوات املســلحة مصطفــى
الكاظمــي ،والقيــادات االمنيــة املتواجــدة
يف االنبــار« ،تكثيــف الجهــود ملالحقــة
تجــار املخــدرات ،وتوفــر فــرص العمــل
للعاطلــن ،والتــي تعــد أهــم العوامــل التــي
تســاعد عــى الحــد مــن تفاقــم الظاهــرة».
منفذ غري رسمي
وامــا يف قضــاء القائــم الحــدودي غــريب
االنبــار ،فيقــول مصــدر أمنــي مســؤول
فيهــا ،أن «املخــدرات وانتشــارها يف
محافظــة األنبــار ،وخاصــة يف قضــاء القائــم
يعــود لســبب رئيــي ،وهــو كــون القائــم
منطقــة حدوديــة محاذيــة لســوريا».
ويكشــف املصــدر ،يف حديثــه لوكالــة شــفق

نيــوز ،أن «املخــدرات تنقــل مــن لبنــان إىل
ســوريا ثــم للعـراق ،عــر املنفــذ اللوجســتي
غــر الرســمي تديــره فصائــل حــزب اللــه
والنجبــاء املتواجديــن يف العمــق الســوري
وعــى الرشيــط الحــدودي».
ولفــت املصــدر ،إىل أن «هنــاك انتشــارا
كبــرا للمخــدرات يف قضــاء القائــم ،حيــث
ال متــر فــرة أســبوع واحــد بــدون إلقــاء
القبــض عىل تاجــر أو تاجريــن للممنوعات،
وبحوزتهــم كميــات كبــرة» ،مبينــاً ،أن
«آخرهــا األســبوع املــايض ،إذ شــهد إلقــاء
القبــض عــى مجموعــة مــن األشــخاص
بحوزتهــم  17كغــم مــن الحبــوب املخدرة».
أشد خطورة من داعش

''

ويقــول الباحــث يف الشــأن األمــن العراقــي،
العميــد ركــن أعيــاد الطوفــان ،أن «بعــض
املــواد املخــدرة تدخــل اىل العــراق عــن
طريــق تجارهــا ،والبعــض االخــر تدخــل
عــن طريــق امليليشــيات التــي ال تخضــع
للتفتيــش او القانــون حتــى ،وبالتــايل
اعتربتهــا مــوردا رئيســيا لتمويلهــا وتنفيــذ
عملياتهــم اإلرهابيــة ورصف رواتــب
مقاتليهــم».
وبــن الطوفــان ،يف حديثــه لوكالــة
شــفق نيــوز ،أن «التنظيــات االرهابيــة
وداعميهــا ،يعملــون عــى كســب الشــباب
وتوريطهــم عــن طريــق املخــدرات ،حيــث
يتــم منحهــم الجرعــات املخــدرة ببــادئ

مناطــق الرطبــة والقائــم الحدوديتيــن ،اصبحتــا ممــرا لتجــار
المخــدرات القادميــن مــن لبنــان وســوريا ،مســتغلين عامــل
«انفــات الحــدود العراقيــة» ومــن ثــم يتــم توزيعهــا علــى باقــي
مــدن األنبــار والمحافظــات األخــرى.

األمــر باملجــان ،وبعــد ان يصبحــوا مدمنــن
يف فــرة وجيــزة يقومــوا ببيعهــا عليهــم
بعــرات آالف الدنانــر ،وعــى املتعاطــي
الــذي أدمــن عليهــا ،رشائهــا مهــا بــأي
مثــن».
«لــدي شــواهد
واضــاف الطوفــان ،أن
ّ
وادلــة كثــرة ،عــى جرائــم نفذهــا مدمنــي
املخــدرات ليتمكنــوا مــن رشائهــا ،ففــي
كربــاء قــام أحــد املدمنــن بقتــل أمــه
وأبيــه وخمســة مــن اخوتــه واخواتــه،
وهنــاك الكثــر مــن الشــباب انتحــروا
لعــدم متكنهــم مــن رشاء املخــدرات ،لــذا
نراهــا ظاهــرة أخطــر مــن داعــش».
وتابــع الطوفــان ،أن «القيــام بغلــق عــدد
مــن محــال بيــع املرشوبــات الكحوليــة،
كانــت ســبباً كبــراً وراء لجــوء الكثرييــن
اىل تعاطــي املخــدرات ،وهــا مــا ادى اىل
تفاقــم الظاهــرة يف كل محافظــات العـراق،
وحتــى يف محافظــات اقليــم كوردســتان
ولــو بنســبة قليلــة جــدا».
وحــول امكانيــة الحــد مــن الظاهــرة ودور
الحكومــة والقــوات االمنيــة يف محاربتهــا،
قــال الطوفــان ،أن «غالبيــة تجــار املخدرات
هــم مــن قــادة امليليشــيات واملافيــات،
وهــم لــن يســمحوا بتوقــف او الحــد مــن
الظاهــرة ،حتــى انهــم ال يســمحوا لغريهــم
التجــارة بهــا إذا كانــت مــن غــر دول إيـران
ولبنــان».
وبــن أن «دور الحكومــة وقــوات األمــن
يف محاربــة الظاهــرة ال ترقــى اىل مســتوى
معالجتهــا او الحــد مــن تفاقمهــا ،خاصــة
وأن الكثــر مــن تجــار املخــدرات ال
يخضعــون للتفتيــش يف النقــاط االمنيــة،
وال حتــى يف منازلهــم او اماكــن تواجدهــم،
كونهــم مرتبطــن بجهــات خارجيــة ،كــا
يجــب عــى الدولــة ان تكــون قاســية
بتشــديد العقوبــات عــى التجــار خاصــة،
كونهــم ســبب اســتمرار اآلفــة التــي يجــب
محاربتهــا رشعــاً وقانونــاً».
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هل الثروة الحيوانية في العراق بطريقها الى االندثار؟!

ال يمكن لبلد ما ان ينمو
ويتطور ويحقق التنمية
االقتصادية المطلوبة
والرخاء لسكانه من دون
ان يمزج بين مصادر
الثروة المتعدة؛ التي
يجب اال تكون مقصورة
على مورد اقتصادي
واحد ،ألن االعتماد على
مصدر وحيد للتنمية
يدخل البلد في ازمات
غير منتهية.
فيــــلي
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لقــد عــد املتخصصــون الــروة الحيوانيــة
أحــد أهــم انشــطة قطــاع الزراعــة ،ومصــدر
اهميتهــا انهــا تســهم يف تشــغيل األيــدي
العاملــة وتوفــر ســبل العمــل والحيــاة
لســكان الريــف والباديــة وحتــى ســكان
املــدن ،فكلــا ارتفعــت اعــداد رؤوس
املاشــية والحيوانــات املزرعيــة االخرى زادت
فــرص الشــباب للتشــغيل وبالعكــس ،كــا
ان تلــك الحيوانــات متثــل مصــدرا أساســيا
الســتهالك الســكان مــن املنتجــات الغذائيــة،
وان تنشــيط االنتــاج الحيــواين بحســب عــدد
الســكان يحــد مــن الفجــوة بــن اإلنتــاج
واالســتهالك لتحقيــق االكتفــاء الــذايت
وتقليــص االســترياد اىل ادىن حــد ،لتعديــل
امليــزان التجــاري ،بحســب املتخصصــن.
ارقــام متواضعــة واحتياجــات ســكانية
متعا ظمــة
حــن نتطلــع اىل حجــم الــروة الحيوانيــة
املتوفــرة يف العــراق و بحســب إحصــاءات
وزارة الزراعــة العراقيــة لعــام  2008نجــد
ان الــروة الحيوانيــة املتوفــرة آنــذاك بلغــت
مــا مجموعــه ( )2552113رأس بقــر،
و( )7722375رأس غنــم ،و()1474845
رأس ماعــز ،و( )285537رأس جامــوس،
و( )58293رأس ابــل.
وباملقارنــة بــدول اخــرى وعــى افــراض ان
ســكان العــراق يبلغــون نحــو  35مليــون
نســمة ،فــان نيوزلنــدا مثــا التــي تبلــغ
نفوســها  5.084ماليــن (بحســب احصــاء
عــام  )2020أي ُســبع نفــوس العــراق
ومســاحتها نصــف مســاحة الع ـراق تقريبــا
ُيقــدر عــدد األبقــار التــي متتلكهــا بأكــر
مــن  5ماليــن بقــرة ،أي مبعــدل بقــرة
لــكل انســان ،ويتزايــد الرقــم ســنو ًيا،
واكــر مــن ذلــك االغنــام النيوزلنديــة
الشــهرية ،وحيوانــات اخــرى ،فيــا تُصــدر
نيوزيلنــدا منتجــات األلبــان الثانويــة مثــل
الجــن والزبــدة والقيمــر إىل بلــدان كثــرة
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منهــا مــر والســعودية واليابــان وكوريــا
الجنوبيــة وغريهــا مــن الــدول.
كــا ان دولــة مجــاورة للعــراق هــي
تركيــا أصبحــت مــن أكــر الــدول املصــدرة
للحليــب ومنتجاتــه للســوق األوروبيــة،
بحجــم انتــاج ســنوي مقــداره  16.7مليــار
كيلوغــرام ســنويا ،امــا يف الربازيــل التــي
يبلــغ اإلنتــاج لســنوي  35.0مليــار كغــم
فيعمــل بصناعــة الحليــب فيهــا أكــر مــن
مليــون برازيــي ،يف دليــل عــى األهميــة
التــي يولدهــا جــزء واحــد فقــط مــن
مجمــل املنتجــات الحيوانيــة يف القضــاء
عــى البطالــة.
ويلفــت املراقبــون اىل اهميــة قطــاع الــروة
الحيوانيــة ملــا يوفــره مــن اللحــوم الحمراء و
البيضــاء ،والبيــض والحليــب ومشــتقاته ،ملــا
فيهــا مــن مــواد غذائيــة عضويــة ال ميكــن
االســتغناء عــن معظمهــا ألهميتهــا لبنــاء
الجســم ،فضــا عــن انهــا متثــل الشــق الثــاين
مــن االنتــاج الزراعــي؛ ويلفــت املراقبــون
اىل ان قطــاع الــروة الحيوانيــة قــد حظــي
باهتــام كبــر مــن حيــث القــروض والدعــم
املــايل واملــادي والتكنولوجــي ,وذلــك يف
ســتينات و ســبعينات و مثانينــات القــرن
املــايض ,اال ان ســنوات التســعينات شــهدت
تراجــع اوضــاع الــروة الحيوانيــة بشــكل
كبــر جــدا ,بفعــل االتجــاه اىل التحــول اىل
اقتصــاد الحــروب وتأثــر العقوبــات ومنــع
تصديــر النفــط ومنــع اســترياد مســتلزمات
تغذيــة الحيوانــات املزرعيــة.
وقــد ادى توقــف الدعــم الحكومــي بحســب
املتابعــن اىل انهيــار الصناعــات الغذائيــة
املرتبطــة باإلنتــاج الحيــواين ،كــا ادى اىل
تدمــر وتوقــف نشــاط ألــوف مــن حقــو ل
الدواجــن ,ونتــج عــن ذلــك انخفــاض كبــر
يف انتــاج البيــض ولحــم الدجــاج واللحــوم
الحمــراء والحليــب ومشــتقاته ،مســتدركني
انــه يف نهايــة التســعينات قدمــت وزارة

الزراعــة بعــض الدعــم ,وحــدث بعــض
االنتعــاش يف انتــاج هــذه املنتجــات لكــن
الــروة الحيوانيــة تعرضــت اىل انتكاســة
كبــرة جــدا بعــد عــام  2003نتيجــة
لتوقــف الدعــم املــايل والفنــي واملــادي
بالكامــل ,وكان يفــرض العكــس بفعــل
توفــر االمــوال وااليــدي العاملــة فانكشــفت
الســوق العراقيــة ،بحســب تعبــر
املتخصصــن إلغــراق الســوق باملنتجــات
املســتوردة وارتفــاع كلــف اإلنتــاج ,وضعــف
الترشيعــات والقوانــن التــي تحمــي املنتــج
املحــي .فيــا يســجلون تطــور االنتــاج
نســبيا يف عــام  2008وســنوات الحقــة عــن
طريــق الدعــم الحكومــي ولــو بشــكل
محــدود عــن طريــق مــا عــرف باملبــادرة
الزراعيــة للحكومــة العراقيــة ,وزيــادة
املبالــغ املخصصــة لإلقــراض مــن قبــل
املــرف الزراعــي التعــاوين ،ومل تتواصــل
تلــك العمليــة.
ويركــز املتخصصــون عــى ان اهميــة الدعــم
الحكومــي لقطــاع الــروة يــأيت مــن اســهامها
يف تقليــص نســب البطالــة التــي يعــاين منهــا
االقتصــاد العراقــي بتشــغيل عــدد كبــر مــن
العاطلــن عــن العمــل؛ ويتحدثــون عــن
دور الحكومــة يف توفــر بعــض مســتلزمات
االنتــاج النبــايت ومنهــا الســاد الحيــواين
ودور الدولــة يف انشــاء وتطويــر الصناعــات
الغذائيــة ،ملــا لذلــك مــن اهميــة يف تقليــص
االســترياد مــن املنتجــات الحيوانيــة ,ومــن
ثــم دورهــا يف الحفــاظ عــى العاملــة
املحليــة للبلــد والتقليــل مــن العاملــة
املســتوردة .ويــأيت اخطــر مــا تتعــرض
لــه الــروة الحيوانيــة مــن شــحة امليــاه
اذ تعــرض العــراق ملوجــة مــن الجفــاف
لســنوات عــدة ,مــا اثــر ســلبا عــى اإلنتــاج
الحيــواين الســيام األغنــام ،فــرزت ظاهــرة
التهريــب لهــا ,بســبب ارتفــاع اســعاها يف
الخــارج ألنهــا مرغوبــة ,بحســب املتابعــن،

يضــاف اىل ذلــك ضعــف األجهــزة الرقابيــة
واإلداريــة واملاليــة والقانونيــة للحــد مــن
هــذه الظاهــرة.
ويف الســنوات املاضيــة شــهدت اســعار
العلــف وافـراخ الدجــاج ارتفاعــا كبــرا وادى
انقطــاع الكهرباء لدفع املنتجــن اىل االعتامد
عــى مولــدات الــكاز التــي اصبحــت تكلفهم
كثــرا ،وامــام شــكوى املربــن مــن ارتفــاع
اســعار االعــاف فــان وزارة الزراعــة عــزت
ارتفــاع أســعار املنتجــات الحيوانيــة اىل
ارتفــاع ســعر الــدوالر ،مشــرة اىل ان اغلــب

االعــاف تكــون مســتوردة ،وايــد ذلــك
مستشــار حكومــي بالقــول ان الــرر الــذي
لحــق بالقطــاع الحيــواين ومــا رافقــه مــن
إصابــات بإنفلون ـزا الطيــور وتعطــل بعــض
الحقــول تســبب بارتفــاع األســعار؛ وميكــن
التطــرق اىل انعــدام الدعــم البيطــري ملــريب
الدواجــن ،يف وقــت انتقــد فيــه مختصــون
قــرارات وزارة الزراعــة.
وتــرز هنــا مفارقــة اخــرى ،اذ يقــول
صاحــب حقــول لرتبيــة الدجــاج البيــاض
يف لقــاء اجرتــه معــه مجلــة «فيــي» ،إنــه

اخطر مـــا تتعرض لـــه الثـــروة الحيوانية من
شـــحة المياه اذ تعـــرض العـــراق لموجة من
الجفـــاف لســـنوات عدة ,مـــا اثر ســـلبا على
اإلنتـــاج الحيوانـــي الســـيما األغنـــام ،فبرزت
ظاهرة التهريب لها ,بســـبب ارتفاع اســـعاها

برغــم حظــر اســترياد منتجــات الدواجــن
اال ان اســعار االعــاف ارتفعــت بنســبة
 40%اىل جانــب ارتفــاع اســعار اللقاحــات
واالدويــة البيطريــة بســبب ارتفــاع ســعر
رصف الــدوالر ،كــا يشــكو الرعــاة مــن
ارتفــاع اســعار االعــاف ،اذ وصــل ســعر
طــن العلــف اىل أكــر مــن  350الــف دينــار
عراقــي ،مــا دفــع بالرعــاة ،إىل مطالبــة
الجهــات املســؤولة بالتكفــل بتوفــر االعالف
كبديــل مؤقــت حتــى هطــول االمطــار التــي
يطــول انتظارهــا ـ بحســب ترصيحاتهــم
ملجلــة «فيــي» ـ أســوة بالــدول املجــاورة
مثــل الكويــت والســعودية اللتــان توف ـران
أعالف ـاً للحيوانــات بأســعار مخفضــة لدعــم
الــروة الحيوانيــة ،كــا ان الحكومــة
الجزائريــة ،قــررت إعفــاء واردات البــاد
مــن الــذرة والشــعري وأعــاف املــوايش
والدواجــن ،مــن رســم القيمــة املضافــة ،يف
محاولــة ملواجهــة ارتفــاع أســعار اللحــوم
الحمــراء والبيضــاء.

في الخـــارج ألنهـــا مرغوبة ...
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البصرة

في مهب
األلسن الملحية
وتحذيرات
من عودة
التسمم الجماعي
في شهر كانون الثاني
من عام  2021اظهر
تقرير من البصرة ان
مستشفياتها لم تعد
قادرة على استيعاب
أعداد األطفال المصابين
بالسرطان ،فيما كانت
إحصائيات رسمية في
المحافظة قد سجلت
زيادة ملحوظة في أعداد
اإلصابات بالمرض بنسبة
ألفي إصابة في عام ،2019
فيــــلي
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وبإقــرار املســؤولني فــان أســباب الزيــادة
يف انتشــار املــرض ترجــع إىل تصاعــد نســب
التلــوث البيئــي ،وبحســب متخصصــن
فــان البــرة مل تعــد آمنــة للعيــش،
عــى حــد قولهــم؛ بســبب عــدم معالجــة
مصــادر التلــوث املتنوعــة ومنهــا األنهــار،
التــي اصبحــت غــر صالحــة لالســتعامل
البــري واالســتعامالت األخــرى ،عــى حــد
وصفهــم ،وهــي األنهــر ذاتهــا التــي شــكلت
يف املــايض بيئــة صالحــة للتنــوع األحيــايئ،
ان زيــادة ملوحــة الرتبــة وتلــوث االنهــار
بحســب متخصصــن ادى انقـراض الكائنات
الحيــة ،األمــر الــذي يهــدد النظــام البيئــي
يف املنطقــة.
ويقــول اعضــاء يف مجلــس النــواب املنتهية
واليتــه ان أزمــة املــاء املالــح يف البــرة
ثبــت بالدليــل القاطــع أنهــا تســببت
بأمــراض رسطانيــة ،كــا أن الــركات
النفطيــة العاملــة يف البــرة ال تتبــع
إجــراءات الســامة البيئيــة.
ويالحــظ املراقبــون انــه برغــم مــرور
الســنوات فــان مشــكلة ملوحــة مــاء الرشب
يف البــرة مل تحــل حتــى اآلن برغــم انــه
يجــري حلهــا بســهولة يف دول خليجيــة
ليســت لديهــا انهــار بــل انهــا تتعايــش مــع
البحــار املالحــة فقــط.
وبشــأن الحلــول لتلــك املشــكالت يقــول
باحــث يف هــذا الصــدد ان باإلمــكان
القضــاء عــى التلــوث عــن طريــق إيقــاف
مصــادره أو إنشــاء محطــات معالجــة
كبــرة متطــورة ،ولقــد جــرت محــاوالت
بهــذا الشــأن غــر انهــا كانــت متواضعــة ال
تتناســب وحجــم املشــكلة كــا ان معظمهــا
مل يكتمــل بفعــل ســوء االدارة والفســاد،
بحســب املراقبــن.
ففــي ايلــول  2009اعلــن مديــر مــاء
البــرة عــن تصنيــع عــدد مــن محطــات
تصفيــة امليــاه الصالحــة للــرب داخــل
املدينــة ،وقــال ان املحطــات املذكــورة
بســعة مليــون  350مــرا مكعبــا يوميــا،
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يتقاسم العراق وإيران شط
العرب حيث يصب نهرا
دجلة والفرات مياها عذبة
لكنها تختلط بمياه البحر
المالحة القادمة من الخليج،
وأصبحت مياه الخليج
المالحة تتقدم لمسافة 40
كيلومتر داخل مجرى النهر
شمال مدينة البصرة.

مبينــا ان هــذه الكميــة ســتؤمن حاجــة
املحافظــة بالكامــل ،ولكنــه اســتدرك ،ان
انحســار ميــاه دجلــة والفــرات اديــا اىل
زيــادة نســبة امللوثــات وامللوحــة يف شــط
العــرب مــا ادى اىل توقــف محطــات
تصفيــة امليــاه واتخــاذ الــوزارة اجــراءات
عاجلــة لغــرض اســترياد ونصــب محطــات
تحليــة امليــاه يف الفــاو وفيحــان ،ويالحــظ
املراقبــون انــه منــذ تلــك املــدة مل تســتورد
املحطــات الفاعلــة لتصفيــة امليــاه.
لقــد لوحــظ يف البــرة يف اوقــات متعــددة
كثــر مــن حــاالت التســمم عنــد اســتعامل
مــاء الحنفيــات ،ففــي جنــاح الطــوارئ يف
مستشــفى البــرة متــت مالحظــة االطبــاء
املنهمكــن يف عــاج املــرىض ،وشــوهد
احــد الســكان يف الجنــاح يعيــش معانــاة
صحيــة مريــرة إثــر إصابتــه بتســمم ســببه
امليــاه امللوثــة كــا هــو حــال االلــوف مــن
أبنــاء املدينــة ،ويقــول الرجــل ان األمل
بســبب املغــص يــأيت بعــد خطــأه بــرب
ميــاه الحنفيــة نظــرا الرتفــاع مثــن امليــاه

املعدنيــة ،وينظــر اىل آخريــن حولــه
يتلقــون حقــن ملعالجــة الجفــاف الــذي
أصابهــم بســبب اإلســهال الحــاد ،ويوضــح
الشــخص املدعــو ســليم لوكالــة فرانــس
بــرس نعطــي ميــاه معدنيــة فقــط ألطفالنــا
الثالثــة ،لكننــي وزوجتــي نــرب يف أغلــب
األحيــان ميــاه الصنبــور.
ويف شــهر متــوز عــام  2021حــذر مكتــب
املفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان يف
البــرة ،مــن تغــايض الحكومــة املركزيــة
مــن االرتفــاع الخطــر يف نســبة امللوحــة
العاليــة يف ميــاه شــط العــرب وآثارهــا
الجانبيــة عــى املواطــن البــري ،محــذرا
يف بيــان نرشتــه وكالــة شــفق نيــوز ،مــن
ان البــرة مقبلــة عــى أوضــاع مشــابهة
لعــام  ،2018تعيــد شــبح كارثــة التســمم
التــي تعــرض لهــا اكــر مــن  130الــف
مواطــن آنــذاك ،بحســب البيــان ،وقــال
مديــر مكتــب املفوضيــة ،إنــه بعــد املتابعــة
والرصــد واالطــاع عــى تقاريــر الخــراء يف
البيئــة وامليــاه الخــاص مبحافظــة البــرة

وتحديــدا مبلــف ميــاه شــط العــرب،
وإضافــة إىل تحذيراتنــا الســابقة حــول
مخاطــر هــذا املوضــوع عــى صحــة اهــايل
البــرة ،يحــذر مكتــب املفوضيــة العليــا
لحقــوق االنســان مــن تغــايض حكومــة
املركــز عــن ارتفــاع خطــر يف نســب
امللوحــة مبيــاه شــط العــرب؛ وطالــب
الجهــات املعنيــة مبلــف امليــاه بزيــادة
االطالقــات املائيــة كحــل أويل ،وبحســب
وعــود وزيــر املــوارد املائيــة بذلــك خــال
زيارتــه االخــرة اىل البــرة قبــل أشــهر ،عىل
حــد قولــه ،وكــرر مكتــب مفوضيــة البــرة
مطالبتــه مديــر مــاء البــرة بإعــادة ضــخ
امليــاه العذبــة إىل قضــاء شــط العــرب
وربــط قضــاء ايب الخصيــب بالخــط الناقــل
للميــاه العذبــة ،الــذي مل تتخــذ بصــدده
أي إجــراءات جــادة حتــى اآلن ،بحســب
الوعــود ملكتــب مفوضيــة البــرة ،بحســب
قولــه.
يشــار اىل انــه يف شــهر آب  2018وفيــا
شــهد العــراق نقصــا كبــراً يف منســوب

امليــاه بســبب الجفــاف ،عاشــت البــرة
وســط معانــاة ،امليــاه امللوثــة واملالحــة
ونقــص الخدمــات العامــة وانقطــاع التيــار
الكهربــايئ وفتحــات مجــار مفتوحــة
وتلــوث الهــواء بســبب مشــاعل احــراق
تنتــر يف حقــول نفطيــة يف املنطقــة؛ وكان
مديــر عــام دائــرة الصحــة يف البــرة قــد
قــال يف ذلــك الوقــت اســتقبلنا أكــر مــن
 17ألــف حالــة إســهال ومغــص وتقيــؤ يف
املحافظــة  ،وهــي بــن املحافظــات األكــر
اكتظاظــا بالســكان يف البــاد والوحيــدة
التــي تطــل عــى الخليــج و أن الوضــع
يــزداد ســوءاً وإنــه مل يواجــه مثــل هــذه
األزمــة عــى مــدى أحــدى عــر عامــا مــن
عملــه ،وســجل املراقبــون بعــد ذلــك اكــر
مــن  130الــف حالــة تســمم بامليــاه.
ويتقاســم العــراق وإيــران شــط العــرب
حيــث يصــب نهــرا دجلــة والفــرات
مياهــا عذبــة لكنهــا تختلــط مبيــاه البحــر
املالحــة القادمــة مــن الخليــج ،وأصبحــت
ميــاه الخليــج املالحــة تتقــدم ملســافة

 40كيلومــر داخــل مجــرى النهــر شــال
مدينــة البــرة ،يف حــن قامــت تركيــا
وإيــران يف ســنوات الحــروب املتكــررة
التــي شــهدها العـراق ،بإقامــة ســدود عــى
مصبــات األنهــار املشــركة مــع العــراق
االمــر الــذي أدى اىل انخفــاض حــاد يف
منســوب امليــاه مــا تســبب يف تغيــرات
بيئيــة ،وفضــا عــن ارتفــاع نســبة امللوحــة،
وهنــاك نفايــات يحملهــا النهــران بينهــا
ميــاه رصف صحــي؛ وبحســب متخصصــن
فانــه برغــم أن للســدود الرتكيــة عــى نهــري
دجلــة والفـرات أثـرا بالغــا يف انحســار مياه
النهريــن ،مــا قلــل مــن تدفــق مياههــا
اىل شــط العــرب ،إال أن ملشــاريع الســدود
االيرانيــة أث ـرا قــد يكــون األكــر يف حرمــان
الشــط املعــول عليــه يف ســقي أرايض
البــرة وأهلهــا مــن تدفــق امليــاه العذبــة،
بحســب قولهــم.
و يف تبيــان لكميــة امللوحــة يف ميــاه
البــرة يقــول مهنــدس زراعــي كان يجــري
اختبــارات مبســاعدة جهــاز فحــص نســبة
امللوحــة ،إن امللوحــة تبلــغ  12مليغــرام
لــكل كيلوغــرام مــن املــاء ،ويف االمــر
الطبيعــي ،تــراوح بــن  1اىل  1,5مليغ ـرام؛
وأعــرب اطبــاء عــن قلقهــم ألن امليــاه
املالحــة ذات الرتكيــز املنخفــض جــداً مــن
الكلــور يف ظــل درجــات ح ـرارة منخفضــة
متوقعــة يف موســم الخريــف  ،تشــكل
أجــواء مؤاتيــة لظهــور الكولــرا.
وقــد نــر احــد رواد التواصــل االجتامعــي
منشــورا يف الفيــس بــوك وعممــه تحــت
عنــوان لــي مــو مــن البــرة ومــا يعــرف
شــنو يعنــي املــاي مالــح ،يتضمــن املنشــور
تجربــة بســيطة ســويتهه عبــارة عــن تبخــر
لــر مــن مــاء اإلســالة (ايل يوصــل للمنــازل)
عــى جــدر عــى نــار الطبــاخ تركــت املــاي
يتبخــر كلــة وهــاي كانــت النتيجــة كميــة
امللــح الطلعــت مــن لــر مــن املــاي تقريبــا
خاشــوكتني طعــام ،نــارشا صــورة مللعقتــي
الطعــام الكبريتــن.
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كيف نوجه أنظار العاطلين الى

القطاع الخاص؟
البطالة تعد من أهم المعايير التي يقاس بها الوضع االقتصادي
للبلد وكذلك تعد معيارا ألداء الحكومات وهي من أهم المشاكل
االقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات االقتصاد
الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل
كبير نتيجة سوء األداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي
وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل االقتصاد.
د .رائد الهاشمي
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مــا أريــد أن أركــز عليــه يف هــذه املقالــة
وأعدهــا هامــة جــداً وهــي
مســألة واحــدة ّ
كيــف نوجــه أنظــار العاطلــن وخاصــة
قوافــل الخريجــن الكبــرة مــن القطــاع
العــام اىل القطــاع الخــاص واذا مانجحنــا
بذلــك سنســاهم بشــكل كبــر يف توفــر
فــرص عمــل ألعــداد كبــرة منهــم ولتمكنــا
مــن خفــض نســب البطالــة يف البلــد اىل
معــدالت مقبولــة ولقللنــا مــن الضغــط
الكبــر عــى القطــاع العام,وهنــا نتســائل يف
البدايــة ملــاذا يفضــل شــبابنا القطــاع العــام
عــى القطــاع الخــاص؟ وملــاذا يــرون
عــى قبــول أي وظيفــة يف القطــاع العــام
حتــى ولــو بعقــود مؤقتــة لســنوات طويلــة
وبرواتــب متدنيــة؟ اإلجابــة عــى هــذا
الســؤال بســيطة ومعروفــة للجميــع حيــث
ان القطــاع العــام يوفــر ثالثــة امتيــازات
مهمــة للعاملــن فيــه اليجدونهــا يف القطــاع

الخــاص وهــي :
ضامن الدميومة واالستمرار يف الوظيفة.
التقاعد.
امتيــازات أخــرى مثــل قطــع األرايض
والقــروض والتســوق بالتقســيط مــن منافــذ
عديــدة.
ان الحكومــة لــو أمعنــت جيــداً بهــذه األمور
الثالثــة ولــو عملــت عــى ضــان توفريهــا
يف القطــاع الخــاص لكانــت النتيجــة تقليــل
الضغــط عــى القطــاع العــام والتخلــص
مــن البطالــة املقنعــة ولقللــت الزخــم عــى
امليزانيــة العامــة ولســاهمت يف تقليــل
معــدالت البطالــة يف البلد,وهنــا يجــب عــى
الحكومــة اتخــاذ خطــوات عديــدة لتحقيــق
ذلــك منهــا:
التخفيــف عــن كاهــل القطــاع الخــاص
بتقليــل الرضائــب والرســوم التــي أصبحــت
مبالــغ فيهــا خاصــة يف ظــل الركــود
االقتصــادي العــام يف البلــد.
دعــم القطــاع الخــاص وتنشــيطه عــن
طريــق ارشاكــه يف املشــاريع الصغــرة
واملتوســطة واعطائــه األولويــة يف الحصــول
عــى تلــك املشــاريع واســتبعاد الــركات
األجنبيــة والعربيــة مــن ذلــك.
اتخــاذ خطــوات علميــة مدروســة لتنميــة
القطــاع الصناعــي والزراعــي والســياحي
عــن طريــق تقديــم التســهيالت والقــروض
النشــاء املشــاريع الصغــرة واملتوســطة.
اصــدار قوانــن وتعليــات صارمــة عــن
طريــق وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة
تفــرض عــى اربــاب العمــل وأصحــاب
الــركات بتعيــن املوظفــن والعاملــن
لديهــم مبوجــب عقــود نظاميــة تصــدر
بــارشاف وزارة العمــل بحيــث تضمــن
حاميــة املوظــف مــن التعســف والطــرد
وانهــاء الخدمــة بشــكل مزاجــي وبذلــك
ســنضمن عنــر الدميومــة واالســتمرارية يف
العمــل.
تفعيــل وتعديــل قانــون الضــان االجتامعي
للقطــاع الخــاص وتعديــل ســقوف الرواتــب

التقاعديــة فيــه بحيــث تكــون مســاوية
للرواتــب التقاعديــة يف القطــاع العــام .
شــمول العاملــن بالقطــاع الخــاص بتوزيــع
قطــع األرايض الســكنية والقــروض العقاريــة
والقــروض امليــرة اســوة بأقرانهــم يف
القطــاع العــام.
العمــل عــى اجبــار القطــاع الخــاص
وأصحــاب الــركات وأربــاب العمــل عــى
تســجيل جميــع العاملــن لديهم يف ســجالت
الضــان االجتامعــي لضــان التقاعــد
لجميــع العاملــن أســوة بأقرانهــم يف القطــاع
العــام عل ـ ً
ا أن قانــون الضــان االجتامعــي
حاليــاً يف العــراق مفعــل ومعمــول بــه
بشــكل صــوري فقــط ألن معظــم أصحــاب
القطــاع الخــاص يتهربــون مــن تســجيل
العاملــن عندهــم يف ســجالت الضــان تهرباً
مــن نســبة  12باملائــة التــي يتوجــب عليهــم
دفعهــا مــن الراتــب االســمي لــكل موظــف
وعامــل لديهم,وهــذا األمــر تعلمــه وزارة
العمــل والشــؤون االجتامعيــة ومفتشــيها
وســاكتني عنــه ومل يحركــوا ســاكناً,وللعلم
لــو تــم عمــل اســتبيان حقيقــي لنســبة
املشــمولني مــن العاملــن يف القطــاع الخــاص
بقانــون الضــان االجتامعــي لوجدنــا
النســبة التتجــاوز الخمســة باملائــة بأفضــل
األحــوال وهــذا يعنــي أن قانــون الضــان
االجتامعــي للقطــاع الخــاص غــر مفعــل
بشــكل حقيقــي وان جميــع العاملــن يف
القطــاع الخــاص الميلكــون تقاعــداً والضامنـاً
ملســتقبلهم وهــذا أمــر خطــر وخلــل كبــر .
هــذه الخطــوات واإلجــراءات ليســت
مســتحيلة عــى الحكومــة ولكنهــا تحتــاج
اىل إرادة حقيقيــة ولــو توفــرت لكانــت
النتائــج رائعــة يف توجيــه انظــار جيــوش
العاطلــن صــوب القطــاع الخــاص
والنخفضــت معــدالت البطالــة يف البلــد
والنتعــش قطاعنــا الخــاص ولتحــرك الركــود
االقتصــادي يف البلــد بشــكل عــام ولضمنــا
لشــبابنا العاطلــن بــاب رزق كريــم وضــان
ملســتقبلهم .
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ملف المياه..تحذيرات من ازمات مقبلة

ومطالب بتحلية مياه البحر

تحــذر التقاريــر الدوليــة مــن ان الجفــاف يهــدد  16دولــة فــي
منطقــة الشــرق االوســط بحلــول عــام  ،2040و تشــير أحــدث أرقــام
األمــم المتحــدة بشــأن األمــن المائــي  ،إلــى أن  17دولــة فــي العالــم
العربــي مــن أصــل  22توجــد حاليـ ًـا علــى خــط الفقــر المائــي ،مــن
بينهــا  12دولــة تــرزح بالفعــل «تحــت خــط الفقــر المائــي المدقــع».
فيلي
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“العـــراق ســـيكون أرضـــا بـــا
أنهـــار بحلول عـــام  ،2040ولن
يصـــل النهران إلـــى المصب في
الخليـــج العربي” ،محـــذرا من أنه
“في عام  2025ســـتكون مالمح
الجفـــاف الشـــديد واضحـــة جدا
فـــي عمـــوم البـــاد ،مـــع جفاف
شـــبه كلي لنهر الفـــرات باتجاه
الجنـــوب ،وتحول نهـــر دجلة إلى
مجرى مائـــي محدود المـــوارد”.
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فضـ ًا عــن تهديــد الجفــاف لـــ  16دولــة يف
املنطقــة مــن أصــل  33دولــة حــول العــامل
بحلــول عــام  2040محذريــن مــن «كارثــة
مائيــة محدقــة يف املســتقبل القريــب» مــا
مل يجــري تــدارك األمــر رسيعــاً .وتلفــت
التقاريــر اىل تأثــر أجــواء الرصاعــات
السياســية عــى مصــادر امليــاه الرئيســة يف
املنطقــة ،كــا هو الحــال يف مرص والســودان
حيــث األزمــة مــع إثيوبيــا بشــأن ســد
النهضــة ،وقلــة مناســيب امليــاه التــي يعــاين
منهــا العـراق وســوريا عــى خلفيــة الســدود
الرتكيــة وكذلــك االيرانيــة فيــا يتعلــق
بالعـراق عــى نهـ َري دجلــة والفـرات ،فضـ ًا
عــن املنــاخ القاحــل الــذي تعيشــيه أغلــب
بلــدان املنطقــة والتغــر املناخــي املتواصــل،
منوهــة اىل ان منطقــة الــرق االوســط ال
تحتــوي ســوى عــى أقــل مــن  2%فقــط من
املــوارد املائيــة الســطحية يف العــامل ،ومشــرة
اىل مخاطــر األزمــات املحتملــة التــي ميكــن
أن تنشــأ ،وتتمثــل يف هجــرات جامعيــة
غــر مخطــط لهــا ،وانهيــارات اقتصاديــة،
ورصاعــات إقليميــة.
وبحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة
التابعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو) ،فــإن
«العالقــة املعقــدة بــن نــدرة امليــاه واألمــن
تعمــق مــن
الغــذايئ والطاقــة يف املنطقــة ّ
اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية
ألزمــة امليــاه يف الــدول العربيــة» ،ويدعــو
خــراء االمــم املتحــدة اىل التعامــل مــع أزمة
امليــاه العربيــة بصفتهــا مســألة ملحــة وذات
أولويــة ،ويــويص العلــاء واملتخصصــون
باســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة
يف معالجــة امليــاه املســتعملة وتدويرهــا،
كــا يشــرون اىل وجــوب توســيع الــواردات
الغذائيــة كثيفــة االســتغالل للميــاه ،والعمل
عــى تحقيــق التكامــل الزراعــي اإلقليمــي
مــن أجــل تحقيــق األمــن الغــذايئ املحــي،
عــر تقليــل زراعــة املحاصيــل الكثيفــة يف
اســتعامل امليــاه ،باســتريادها مــن الــدول

ذات الوفــرة املائيــة ،ويقولــون انــه مــع
األخــذ يف االعتبــار أن التجــارة يف امليــاه
الحقيقيــة مكلفــة بدرجــة كبــرة ،فــإن
األكــر معقوليــة اســترياد امليــاه بوســاطة
اســترياد الغــذاء بـ ً
ـدل مــن اســتخدام عنــر
امليــاه النــادر ،وذات التكلفــة املرتفعــة يف
إنتــاج جميــع غذائهــا الســنوي.
وبحســب األمــم املتحــدة ،فــإن البلــدان
العرب ّيــة مضط ـ ّرة إىل الحصــول عــى امليــاه
باســترياد املــوا ّد الزراعيــة التــي تتطلــب
كميــات كبــرة منهــا ،ودعــوا اىل االســتثامر
يف أســاليب مبتكــرة لرفــع مســتوى املــوارد
املائيــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد باطــراد
عليهــا ،ال ســيام يف اســتخدام املــوارد املائيــة
غــر التقليديــة ومــن بينهــا تحليــة ميــاه
البحــر ،وإعــادة اســتعامل ميــاه الــرف
الصحــي بعــد معالجتهــا ،واســتجامع ميــاه
األمطــار ،واالســتمطار الصناعــي ،وإعــادة
اســتخدام ميــاه الــرف الزراعــي للــري.
مخاطــر الســدود االيرانيــة والرتكيــة عــى
العــراق
يف  17ترشيــن االول  2021قــررت وزارتــا
الزراعــة ،و املــوارد املائية العراقيــة ،تخفيض
الخطــة الزراعيــة الشــتوية للمســاحات
املرويــة يف البــاد بواقــع  50%عــن خطــة
املوســم الزراعــي الســابق؛ بســبب شــح
امليــاه وانخفــاض اإليــرادات املائيــة ،فيــا
اسـ ُتبعدت محافظــة ديــاىل كليــا مــن الخطة
الزراعيــة نتيجــة انخفــاض منســوب املياه يف
ســد حمريــن بســبب قلــة االيـرادات املائيــة
واقتــرت عــى تأمــن امليــاه لألغــراض
البســتنية وميــاه الــرب ح ـرا ،وبحســب
وزارة الزراعــة فــان االجــراء هــو لغــرض
دميومــة امليــاه يف الخزيــن املــايئ املتوفــر يف
الســدود والخزانــات وألجــل ضــان كميــات
امليــاه الخــام ملحطــات االســالة العاملــة
يف املحافظــات كافــة والبســتنة للموســم
الصيفــي املقبــل.
ويعــاين العــراق شــحاً يف امليــاه بســبب

الســدود التــي تقيمهــا تركيــا وايــران عــى
نهــري دجلــة والفـرات ،ويقــول متخصصــون
انــه «يجــب التنســيق مــع الــدول ذات
العالقــة بامليــاه مثــل تركيــا وإيـران مبوقــف
أقــوى مــن خــال الســلطة الجديــدة ـ التــي
تنبثــق عــن االنتخابــات االخــرة ـ وحينهــا
ســيكون العــراق مدعومــاً دوليــاً يف هــذا
املوقــف وغــره» ،الفتــن اىل جفــاف ميــاه
آبــار محافظــة ديــاىل املعروفــة بزراعــة
الحمضيــات والرمــان وانــه منــذ ســنوات
يواجــه الع ـراق رضرا كبــرا يف مــوارده مــن
نهــري دجلــة والفـرات وروافدهــا ،بســبب
اســتمرار دول املنبــع تركيا وإيران ،يف إنشــاء
الســـدود واملشــاريع اإلروائيــة الضخمــة،
التــي تســتحوذ عــى غالبية الحصــص املائية،
مــا ينجــم عنهــا انخفــاض باإليـرادات املائيــة
الواصلــة اىل العـراق .ووفقــا لتقريــر «مــؤرش
اإلجهــاد املــايئ» ،تطــرح املخــاوف مــن ان
“الع ـراق ســيكون أرضــا بــا أنهــار بحلــول
عــام  ،2040ولــن يصــل النهـران إىل املصــب
يف الخليــج العــريب” ،محــذرا مــن أنــه “يف
عــام  2025ســتكون مالمــح الجفــاف
الشــديد واضحــة جــدا يف عمــوم البــاد،
مــع جفــاف شــبه كيل لنهــر الفـرات باتجــاه
الجنــوب ،وتحــول نهــر دجلــة إىل مجــرى
مــايئ محــدود املــوارد”.
ووفقــا ألوراق بحثيــة اكادمييــة عراقيــة
فــان كميــات التدفــق الســطحي انخفضــت
بســبب انخفــاض التدفــق عنــد املنبــع مبــا
نســبته  ،% 30ومــن املتوقــع أن يــزداد هــذا
التأثــر يف الســنوات العرشيــن املقبلــة ،مــا
يحــد مــن امليــاه املتاحــة للعـراق ،مبــا تصــل
نســبته اىل  .60%ويعضــد هــذا قــول وزيــر
املــوارد املائيــة العراقيــة ،إن “منســوب املياه
يف نهــري دجلــة والف ـرات ،اللذيــن ينبعــان
مــن تركيــا انخفــض بنســبة تصــل إىل  50يف
املئــة“ ،مردفــا أن “إيــران خفضــت تدفــق
امليــاه إىل ســد دربنديخــان إىل “الصفــر”
وخفضــت كميــة امليــاه املتدفقــة إىل ســد

دوكان بنســبة “تصــل إىل  70يف املئــة”،
يضــاف اىل ذلــك بحســب املتخصصــن
الخســارة املتأتيــة مــن التأثــرات املناخيــة
واالحتبــاس الحــراري ،فيــا توضــح لجنــة
الزراعــة وامليــاه يف الربملــان ،ان “العــراق
خــر يف الســنوات العــر االخــرة نحــو
( )% 80مــن امليــاه املتدفقــة إليــه مــن
إيـران بعــد قطعهــا نحــو ( )35رافداً رئيسـاً،
واملتبقــي هــو ( )7روافــد إيرانيــة فقــط”.
وهــدد وزيــر املــوارد املائيــة العراقــي يف
صيــف  2021بــأن بغــداد ســتلجأ للمحافــل
الدوليــة الســتحصال حقوقهــا املائيــة مــن
إيـران إذا أرصت األخــرة عــى قطــع جميــع
املــوارد املائيــة عــن ديــاىل ورفضهــا االنصياع
التفاقيــات تقاســم ارضار شــح امليــاه
االقليميــة ،عــى حــد قولــه ،وشــدد عــى ان
«الجانــب االي ـراين مل يبــد اي تجــاوب معنــا
ومــازال يقطــع امليــاه عــن انهــر وجــداول
ســروان والــكارون والكرخــة والونــد ،مــا
ســبب ارضارا جســيمة لســكان ديــاىل التــي
تعتمــد بشــكل مبــارش عــى امليــاه القادمــة
مــن اي ـران».
امــا فيــا يتعلــق برتكيــا فقــد بــدأت والعراق
منــذ منتصــف ايلــول  2021يف تفعيــل بنــود
تقاســم ميــاه نهــري
اتفــاق جديــد بشــأن ُ
دجلــة والفــرات ويتضمــن االتفــاق ثالثــة
محــاور رئيســة ،أولهــا زيــادة اإلطالقــات
املائيــة لنهــري دجلــة والفــرات ،والثــاين
إنشــاء مركــز بحثــي مشــرك يف العاصمــة
تقاســم الــرر يف فــرات
بغــداد ،والثالــث ُ
الشــح املــايئ ،بحســب وزارة املــوارد املائيــة
العراقيــة ،وبهــذا الشــأن يقــول ،دورســون
يلــدز ،رئيــس أكادمييــة السياســات املائيــة
الرتكيــة ،أن ”االتفــاق الــذي جــرى بــن
العــراق وتركيــا ميكــن أن يكــون لــه األثــر
اإليجــايب عــى جميــع الــدول املتشــاطئة
التــي تعــاين مــن مشــكالت حــول تقاســم
امليــاه ،ومنهــا دول حــوض النيــل“.
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فـــ

الملف الفيلي

''

من انطالق العام الدراسي الجديد ،بعد عامين
من االبتعاد عن المدارس ..تبدأ صفحة

معاناة جديدة للعوائل التي تبحث البنائها

عن افضل طريق لمستقبل زاهر مليء باآلمال
العريضة في خضم اوضاع متأزمة على

جميع المستويات .التحديات االمنية وكورونا

والمصاعب االقتصادية وغيرها الكثير ستكون
الشغل الشاغل لآلباء واالمهات .بنية تحية

متهالكة بانتظار ابناءنا وهم يرسمون احالمهم
في وطن مجهول المستقبل..
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