الهجرة  ،اآلمال والتطلعات

ايزدية:
ضياعنا في غابات بيالروسيا
ذكرني بهجوم داعش على

14

سنجار

المقال االفتتاحي

مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة شفق
SHAFAQ FOUNDATION OF CULTURE ,MEDIA FOR FAILY KURD

صاحب االمتياز

مؤسسة الثقافة واالعالم للكورد الفيليين

دهزگاى رۆشنبیرى و راگهیاندنى كوردى فهیلى

12

أســرة التحرير
رئيس التحرير

علي حسين فيلي

info@shafaaq.com

مدير التحرير

علي حسين علي
هيئة التحرير

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

ايمان حبيب علي

215
السـنـة الســـابـعــة عـشـر
تشرين الثاني /نوفمبر 2021
رقم االعتماد في
نقابة الصحفيين العراقيين 1016

الهجرة المثيرة لـطالبان اليهودية
الى اربيل  ..ماذا بعدها؟

24

52

اقرار قوانين التقاعد
االدعاء بحاجة الدولة والتغاضي
عن حاجات المستحقين

ليــس مــن الســهل أن يتخــى املــرء
عــن بلــده ويتجــه إىل املجهــول بــا
ســبب.
إن قــدر أبنــاء هــذا الشــعب أن
يعيشــوا حالــة اإلنتظــار لوضــع
أفضــل يختلــف عــن هــذا الوضــع
الــذي يعيشــون فيــه.
واملواطنــون كباقــي شــعوب العــامل
يــرون الحــل دومــا يف الهــروب
واالبتعــاد عــن هــذه الجغرافيــا.
إن فكــرة اجتيــاز الحــدود غــزت
عقــول آالف األشــخاص وهــم
منشــغلون بتنفيذهــا وأخــذ
الع ـرات واملئــات منهــم يخــرون
أموالهــم وأرواحهــم يف الطريــق نحــو
اإلغــراب.
تــم الحديــث كث ـرا عــن ذنــب مــن
يكــون وماهــي أســبابه .ووضــع هــذا
البلــد ال ُيحســد عــى حســناته ولكــن
فضــا عــن املشــكالت السياســية
واألمنيــة القوميــة والطائفيــة

والبيئيــة واملعيشــية الصعبــة
والبطالــة و ٠٠٠مل تصــل الحيــاة
لحــد اآلن إىل محطتهــا األخــرة.
الجنــة والنــار مبعناهــا املجــازي
ال تكمنــان فقــط يف عــامل اآلخــرة
وليــس الســعداء والتعســاء بقليلــن
ـوم
ـوم إىل قـ ٍ
ولكــن تفســرها مــن قـ ٍ
آخــر وفقــا األيديولوجيــا والجغرافيــا
و مســتوى الفهــم ووضــع املعيشــة
ورؤيــة العــامل أمــر متغــر.
عــى الرغــم مــن أن الجميــع يرغبون
بالدخــول إىل الجنــة .مــن الطبيعــي
فيــا يتعلــق بالعـراق والــدول تحت
خــط الهــدوء واملعيشــة الجيــدة
أصبــح الغــرب منــذ زمــن طويــل
قبلــة وجنــة اللــه عــى االرض.
مــاذا تخربنــا املشــكالت عــى
الحــدود البيالروســية البولونيــة و٠٠
؟ بعيــداً عــن السياســات الخبيثــة
لبعــض الــدول واملطامــع اللعينــة
للمهربــن يتوجــب أن نعــرف بتلــك

الحقيقــة التــي تؤكــد بــأن البــر يف
كل األحــوال هــم ضحايــا حتــى إذا مل
يهربــوا جميعــا مــن الجحيــم.
الهجــرة ظاهــرة عامليــة ولكــن
امــواج مغــادرة الشــباب خاصـ ًة مــن
بلــد غنــي كالع ـراق ليســت لهــا أي
مســوغ ،وهــي بحــق كارثــة تعكــس
فشــل الحكومــات املتتاليــة.
يف هــذه البــاد ،األنفــال والقصــف
الكيميــاوي والقتــل الجامعــي عــى
الهويــة والعــرق االعتقــاد الدينــي
لــه تاريــخ أســود واليــوم ظاهــرة
البطالــة والفقــر عالمــات عــى
عــدم وجــود برنامــج وعــدم وجــود
العدالــة.
قبــل أن يتــم منــع املواطنــن مــن
الهجــرة ينبغــي أَ ّل يحــرم الشــعب
مــن حــارضه ومســتقبله.
وقــد قــال نبــي االســام مــا معنــاه:
لــوال األمــل ملــا منحــت االم اللــن
لرضيعهــا.

ذوي البشرة السمراء..

رئيس التحرير

حان الوقت إلنهاء التمييز بحقهم

رقم االيداع في دار الكتب
والوثائق  796في 2004
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كورديــــــات

بغداد بحاجة الى

تجربة إقليم كردســــتان
اكبــر خطــأ ارتكبــه العراقيــون والكــرد بشــكل خــاص عند كتابة الدســتور
ان ســمحوا لألحــزاب الشــيعية باعطــاء الصالحيــة الواســعة التــي تشــبه
صالحيــات القائــد المفــدى األوحــد فــي النظــم الدكتاتوريــة لمنصــب
رئاســة الــوزراء  ،فهــو «المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن السياســة
العامــة للدولــة والقائــد العــام للقــوات المســلحة  ..والمنفــذ لمشــروع
الموازنــة وخطــط التنميــة والخطــط العامــة واالشــراف علــى عمــل الــوزارات
والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة»..
القاضي عبدالستار رمضان

وهــو يعــن «وكالء الــوزارات والســفراء
واصحــاب الدرجــات الخاصــة ،ورئيــس
اركان الجيــش ومعاونيــه ومــن هــم
مبنصــب قائــد فرقــة فــا فــوق ،ورئيــس
جهــاز املخابــرات الوطنــي ،ورؤســاء
االجهــزة األمنيــة» حســب ماجــاء يف
املــواد  76و79و 80مــن الدســتور ،
واضافــة اىل ذلــك فهــو حــر ان يتــرف
يف أمــوال الدولــة كيفــا يشــاء  ،وقــد
رصح رئيــس الــوزراء األســبق» حيــدر
العبــادي «انــه اســتلم «رئاســة الــوزراء
مــن ســلفه «نــوري املاليك»والخزينــة
املركزيــة خاوية»(ســتامئة مليــون
دوالر! فقــط) بعــد ان كانــت فيهــا
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أمــوال باملليــارات( 150مليــار دوالر!)!
وكــرر رئيــس الــوزراء الحــايل «مصطفــى
الكاظمــي» نفــس الــكالم ورصح انــه
اســتلم مــن رئيــس الــوزراء الســابق
«عــادل عبداملهــدي» خزينــة خاويــة!
لهــذا نجــد ان قــادة األح ـزاب الشــيعية
والفصائــل املســلحة التابعــة لهــا
يتكالبــون عــى املنصــب الخطــر
ويحاولــون الوصــول اليــه بــأي مثــن
وبشــتى الطــرق القانونيــة وغــر
القانونيــة كــا هــو حــال تحالف»الفتــح
«بزعامــة هــادي العامــري الــذي يضــم
يف طياتــه معظــم فصائــل الحشــد
الشــعبي والــذي منــي بخســارة فادحــة

يف االنتخابــات املبكــرة التــي جــرت
يف العــارش مــن شــهر أكتوبــر الحــايل
( )2021وبــدل ان يقــر أعضــاء التحالــف
الخــارسون بهزميتهــم ويهنئــوا الفائــزون
بطريقــة دميقراطيــة راقيــة والبحــث عــن
أســباب الفشــل وســبل عالجــه  ،لجئــوا
اىل التهديــد والوعيــد واتهمــوا املمثلــة
الخاصــة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة
يف العراق»جنــن بالسخارت»(الشــمطاء!)
كــا وصفوهــا مــع انهــا مل تتجــاوز ال
 48عامــا وجميلــة (زي القمــر!) بتزويــر
االنتخابــات واطلقــوا تهديــدات ضدهــا
واوعـزا اىل انصارهــم بالنزول اىل الشــارع
يف تحــدي صــارخ للحكومــة وقواتهــا

األمنيــة وطالبــوا بإعــادة جميــع محطات
االنتخابــات يدويــاً ،ولكــن مفوضيــة
االنتخابــات رفضــت «اعــادة فــرز اصوات
املقرتعــن يف جميــع املحطــات االنتخابيــة
تلبيــة لرغبــة مطالــب حزبيــة خــارسة»
 ،وبــن الخــارسون والفائــزون ومطالبهــم
عطلــت اهــم مؤسســات الدولــة وهــي
الربملــان وتحولــت الحكومــة اىل ترصيــف
اعــال  ،واذا اســتمرت األوضــاع كــا هي
معلقــة  ،فاملواطــن العراقــي هــو الخــارس
األكــر والعــراق ســيدخل اىل دهليــز
مظلــم ال ميكــن الخــروج منــه ..
لــذا مــن الــروري لــن يكــون قــرار
الحكومــة والقــوى الوطنيــة حــازم يف

نتائــج االنتخابــات وتطبيــق القانــون
ووضــع حــد للســاح املنفلــت وحــل
االزمــة وفــق الدســتور والحــد مــن بعض
صالحيــات رئيــس الحكومــة الواســعة
ونقلهــا اىل رئيــس الجمهوريــة او الــوزراء
لــي ال تؤســس لدكتاتوريــة جديــدة عــى
غــرار دكتاتوريــة البعــث البائــدة!
ومــن املهــم جــدا ان يشــارك رئيــس
إقليــم كردســتان «نيجريفــان بــارزاين»
يف إدارة الســلطة يف بغــداد يف املرحلــة
الحاليــة  ،واذا تعــذر عليــه ان يتــوىل
رئاســة الــوزراء كــون املنصــب مخصــص
للمكــون الشــيعي  ،فانــه جديــر مبنصــب
رئيــس الجمهوريــة ولكــن بصالحيــات

اكــر وســلطات أوســع ليعيــد ترتيــب
البيــت العراقــي مــن جديــد وينقــل
تجربــة اإلقليــم الناجحــة اىل العــراق
 ،وهــو شــخصية مقبولــة لــدى كل
األط ـراف الشــيعية والســنية واإلقليميــة
والدوليــة  ،ويتمتــع بنشــاط دبلومــايس
وخــرة سياســية مهنيــة واســعة مــن
خــال شــغله منصــب رئيــس الحكومــة
لفــرة طويلــة وعملــه الحــايل كرئيــس
لإلقليــم  ،وانــا واثــق ان العالقــات
الهشــة بــن بغــداد واربيــل ســتتطور اىل
رشاكــة حقيقيــة  ،وتنعكــس ذلــك لصالــح
العــراق والعراقيــن.
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أثر العوامل الداخلية واإلقليمية

في عرقلة تطبيق المادة ( )140
د .نايف كوردستاني

أغلــب العراقيــن ليــس لديهــم معرفــة
دقيقــة باملناطــق املســتقطعة مــن
كوردســتان والتــي تعــرف يف الدســتور
العراقــي باملــادة ( ) 140؛ ألن هنــاك
رؤيــة ضبابيــة حــول هــذه القضيــة
نتيجــة التضليــل اإلعالمــي وعــدم
تدويلهــا بشــكل مهنــي .
هنــا سنكشــف الســتار عــن كثــر مــن
الحقائــق التأريخيــة حــول املناطــق
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املســتقطعة مــن كوردســتان  ،ومنيــط
اللثــام عــن العوامــل الداخليــة واإلقليمية
التــي تســببت بعرقلــة تطبيــق املــادة
( ) 140مــن الدســتور العراقــي املتعلقــة
باملناطــق املســتقطعة مــن كوردســتان
واملحتلــة حال ًيــا مــن قبــل امليليشــيات
الوالئيــة وقــوات الـــ  YBŞاملنضويــة
تحــت مظلــة حــزب العــال الكوردســتاين
املعــروف بــــ (  ) PKKيف شــنگال.

واملناطــق املســتقطعة مــن كوردســتان
تشــمل ( أقضيــة تلعفــر وشــنگال
وشــيخان وتلكيــف والحمدانيــة مــن
محافظــة نينــوى وقضــاء مخمــور مــن
محافظــة أربيــل و محافظــة كركــوك
كاملــة بحدودهــا اإلداريــة قبــل عــام
(1968م ) وتتكــون مــن أقضيــة ثــاث
وهــي كركــوك والحويجــة ودوبــز ( دبس)
وكفــري ودوز خورماتــو وقضــايئ خانقــن

واملقداديــة ( شــهربان) مــن محافظــة
ديــاىل وقضــاء بــدرة وناحيــة جصــان مــن
محافظــة واســط ) .
ُقــدر مســاحة املناطــق املســتقطعة
وت ّ
مــن كوردســتان بــــ ( )51,4مــن مجمــوع
مســاحة إقليــم كوردســتان والبالغــة(
 78736كم)2وهــو مــا يعــادل  18%مــن
مســاحة العــراق بحدودهــا السياســية
الحاليــة .

يســمي هــذه املناطــق
فهنــاك مــن
ّ
(باملناطــق املتنازعــة عليــه ) أي أن
هنــاك أطرا ًفــا تتنــازع عــى عائديــة
تلــك املناطــق ،وهنــاك مــن يطلــق
عليهــا ( املناطــق الكوردســتانية خــارج
إدارة إقليــم كوردســتان ) و ( املناطــق
املســتقطعة مــن كوردســتان ) أمــا الذيــن
يحملــون الفكــر الواحــد ممــن ال يــزال
يعيــش يف حقبــة البعــث املقبــور يســميها

بـــ ( شــال العــراق ) !
وقــد تعرضــت املناطــق املســتقطعة
مــن كوردســتان لحملــة التعريــب يف
الحقبــة امللكيــة الســيام بعــد اكتــال
شــكل الدولــة العراقيــة مــن خــال
املشــاريع االســتيطانية وإســكان العشــائر
العربيــة يف املناطــق الكورديــة عــى وجــه
التحديــد .
وبعــد اإلطاحــة بالحقبــة امللكيــة ومجــيء
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فـــ

كورديــــــات

النظــام الجمهــوري أصبحــت سياســة
التعريــب جــز ًءا أساســ ًيا مــن سياســة
الدولــة العراقيــة وذلــك مــن خــال
املراســم الجمهوريــة والقـرارات الصــادرة
مــن مجلــس قيــادة الثــورة بغيــة تعريــب
املنطقــة الكورديــة وفــق سياســة ممنهجة
ومخططــة لهــا بدقــة .
جــدا فيــا
النظــرة الكورديــة جل ّيــة
ً
يتعلــق بعائديــة املناطــق املســتقطعة
مــن كوردســتان تأريخ ًيــا وجغراف ًيــا مام ال
شــك يف ذلــك فالكــورد يشــكلون األغلبيــة
عــى الرغــم مــن حمــات الهجــرة
املمنهجــة وعمليــات التعريــب والتهجــر
القــري مــن املناطــق الكوردســتانية .
العوامــل الداخليــة مــن قضيــة املناطــق
املســتقطعة مــن كوردســتان .
هنــاك اختــاف كبــر بــن األحــزاب
والقــوى السياســية العربيــة الســنية
والشــيعية العراقيــة يف التعامــل مــع ملف
املناطــق املســتقطعة مــن كوردســتان
وهــذه الــرؤى ميكــن تقســيمها عــى
ثالثــة آراء :
األول  :تــرى بــأن املطالــب الكورديــة
مرشوعــة وهــذا مــن حقهــم وميثــل
هــذا الــرأي (املجلــس األعــى اإلســامي
) يف العــراق ثــم بعــد انشــق عــن
املجلــس األعــى الســيد (عــار الحكيــم
مؤسســا تيــار الحكمــة وهــو قريــب
)
ً
مــن التطلعــات الكورديــة يف هــذا
امللــف نتيجــة للعالقــات التأريخيــة بــن
( البــارزاين الخالــد) وآيــة اللــه (محســن
الحكيــم ) وموقفــه التأريخــي املــرف
تجــاه الكــورد مــن خــال الفتــوى التــي
أصدرهــا بتحريــم الــدم الكــوردي .
الثــاين  :تتعامــل مــع ملــف املناطــق
املســتقطعة مــن كوردســتان بحســب
املصالــح السياســية وهــذا التوجــه مبنــي
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كان مـــن المقـــرر أن يكون هناك اســـتفتاء حول
مصير كركـــوك بحلـــول نهاية ســـنة ( 2007م )
وفـــي حينها اتهم رئيـــس الـــوزراء التركي (رجب
طيب أردوغان) حكومة إقليم كوردســـتان بتغيير
وعـــدَ ذلك
التركيبـــة الســـكانية لصالـــح الكورد
ّ
تهديدًا مباشـــرًا لألمن القومـــي التركي.

عــى التســويف واملامطلــة وهــذا مــا
فعلــه (حــزب الدعــوة اإلســامية) مــن
خــال دورتــن لرئاســة الــوزراء مــن قبــل
(نــوري املالــي ) الــذي وعــد بتطبيــق
املــادة (  ) 140مــن الدســتور العراقي من
خــال برنامجــه الحكومــي إال أنــه ماطــل
ـف بوعــده وتنصــل مــن املســؤولية
ومل يـ ِ
 ،ثــم حــاول إرســال قــوة مــن الجيــش
العراقــي إىل خانقــن يف ســنة (2008م )
إلخ ـراج قــوات الپيشــمرگة منهــا وفــرض
ســيطرته عــى خانقــن لكنــه مل ينجــح .
وكثــر مــن القــوى السياســية العربيــة
الســنية والشــيعية ال يختلفــون عــن
حــزب الدعــوة مــن حيــث املصالــح
السياســية .
رئيســا
وعندمــا كان (حيــدر العبــادي ) ً
ُ
يخــط
للــوزراء مــن حــزب الدعــوة مل
خطــوة إيجابيــة لتطبيــق املــادة (58
) مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة
للمرحلــة االنتقاليــة وفيــا بعــد املــادة(
َ ) 140بيــد أن العبــادي متــادى كثــ ًرا

مــن خــال اتفاقــه مــع الحــرس الثــوري
اإليــراين باحتــال املناطــق املســتقطعة
مــن كوردســتان يف ( 16ترشيــن األول
 ) 2017واملعروفــة بأحــداث ()16
أكتوبــر.
الثالــث  :ترفــض ملــف املناطــق
املســتقطعة مــن كوردســتان وال تعــرف
باملــادة ( ) 140وال بالدســتور العراقــي
جملــة وتفصيـ ً
ـا ومــن ميثــل هــذا الــرأي
التيــار الصــدري و الكتــل السياســية
ً
فضــا عــن
الســنية والشــيعية جمي ًعــا
موقــف هيئــة علــاء املســلمني .
لكــن اليــوم كثــر مــن الكتــل واألح ـزاب
والشــخصيات تجــري كثـ ًرا مــن الزيــارات
إىل كعبــة السياســة يف مصيــف صــاح
الديــن وتقــوم باملباحثــات واللقــاءات مع
جنــاب الرئيــس (مســعود بــارزاين ) ورمبــا
أقــرب التيــارات السياســية الشــيعية
القريبــة مــن الحــزب الدميقراطــي
الكوردســتاين هــو التيــار الصــدري يف
حــال التزامــه بتنفيــذ املطالــب الكورديــة

بخصــوص ملــف املناطــق املســتقطعة
مــن كوردســتان والپيشــمرگة وقانــون
النفــط والغــاز وحصــة إقليــم كوردســتان
مــن املوازنــة العامــة وملــف تعويــض
العوائــل املتــررة مــن سياســة البعــث .
ففــي السياســة ال يوجــد صديــق دائــم
وال عــدو دائــم بــل هنــاك مصالحــة
دامئــة ومــا يهمنــا هــو مصلحــة شــعب
كوردســتان فقــد جربنــا (املالــي
والعبــادي )واملجـ ّرب ال يجـ ّرب وال يدلــغ
املؤمــن مــن جحــر مرتــن !
والكتــل السياســية العربيــة الســنية
كانــت رافضــة لنظــام الحكــم ومل يعرتفــوا
بالحكومــات العراقيــة وال بالدســتور
العراقــي وال باملــادة ( ) 140لكــن
اليــوم اختلفــت املوازيــن عــى الســاحة
السياســية العراقيــة ،فعندمــا أحســوا
بالخطــر الــذي يحــدق مبناطقهــم وأدركــوا
ـدا بــأن الحــل هــو الذهــاب إىل نظــام
جيـ ً
األقلمــة نتيجــة لتهميشــهم مــن املواقــع
املهمــة يف الدولــة العراقيــة مــن بعــد
ً
فضــا عــن ســيطرة
عــام ( 2003م )
امليليشــيات الوالئيــة عــى مناطقهــم
وعمليــات خطــف املدنيــن وابتزازهــم
والتهجــر القــري مــن مناطقهــم الســيام
يف منطقــة جــرف الصخــر والطارميــة
وقريــة العوجــة واملناطــق املجــاورة
للمرقديــن العســكريني يف مدينــة ســامراء
،واليــوم تحــدث املجــازر مبحافظــة ديــاىل
أمــام مــرأى الحكومــة العراقيــة ومل تحرك
ســاك ًنا !
أمــا موقــف الرتكــان حــول املناطــق
املســتقطعة مــن كوردســتان فهــم
منقســمون عــى أنفســهم قوم ًيــا ومذهب ًيا
وسياســ ًيا وليــس لديهــم رؤيــة موحــدة
نتيجــة األجنــدات الداخليــة واإلقليميــة
فهنــاك قــوى سياســية مــن الرتكــان تــرى
نفســها مــع التطلعــات الكوردســتانية يف

حــال حصولهــم عــى حقوقهــم بانضــام
كركــوك إىل إقليــم كوردســتان كــا هــو
حــال الرتكــان املوجوديــن يف إقليــم
كوردســتان .
ثــان للرتكــان املتمثــل
وهنــاك توجــه ٍ
بالقــوى السياســية الرتكامنيــة الشــيعية
املتفقــة مــع الكتــل العربيــة الشــيعية
وهــم يقدمــون املذهــب ( الشــيعي )
عــى القوميــة وهــذا التوجــه يقــف ضــد
تطبيــق املــادة (.)140
والتوجــه الثالــث هــم القــوى الرتكامنيــة
القوميــة وهــؤالء مــن املذهــب (الســني
جــدا
) إال أنهــم متطرفــون ومتعصبــون ً
بخصــوص املناطــق املســتقطعة مــن
كوردســتان وعــى رأس هــذه القــوى (
الجبهــة الرتكامنيــة العراقيــة ) املدعومــة
مــن تركيــا وجميــع قراراتهــا مــن أنقــرة
وهــم يــرون أن كركــوك وجميــع املناطــق
التــي تقطنهــا الرتكــان هــي تركامنيــة
تأريخ ًيــا وانتخابــات مجالــس املحافظــات
والنــواب العراقــي كشــفت حجمهــم
الحقيقــي فلــم يكونــوا أغلبيــة تأريخ ًيــا
وال وزن لهــم مــن حيــث عــدد مقاعدهم
،ومواقــف الجبهــة الرتكامنيــة متذبذبــة
وهــي مبنيــة عــى مــدى العالقــة مــا بــن
تركيــا وإقليــم كوردســتان .
ســنمر عــى عجالــة مــن التدخــل
اإلقليمــي يف ملــف املناطــق املســتقطعة
مــن كوردســتان  ،فمــن الــدول اإلقليميــة
التــي تتدخــل يف هــذا امللــف هــم (تركيــا
والجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة وبعــض
الــدول العربيــة ) .
منــذ ســقوط الدولــة العثامنيــة وبــروز
الدولــة الرتكيــة الحديثــة فــأن عيونهــم
دامئًــا صــوب واليــة املوصــل ( جنــوب
كوردســتان ) وأطامعهــم االقتصاديــة
فيهــا .
وتأريخ ًيــا فــأن موقــف تركيــا ســلبي

تجــاه القضيــة الكورديــة وحاولــت بشــتى
الطــرق أن تقــف ضــد الحركــة الكورديــة
وعــى مضــض قبلــت االعــراف الضمنــي
بإقليــم كوردســتان .
وبعــد ســقوط نظــام البعــث يف عــام
( 2003م ) بســطت قــوات الپيشــمرگة
ســيطرتها يف كركــوك وشــنگال وزمــار
وســهل نينــوى  ،وبحســب الدســتور
العراقــي كان مــن املقــرر أن يكــون هناك
اســتفتاء حــول مصــر كركــوك بحلــول
نهايــة ســنة ( 2007م ) ويف حينهــا اتهــم
رئيــس الــوزراء الــريك (رجــب طيــب
أردوغــان) حكومــة إقليــم كوردســتان
بتغيــر الرتكيبــة الســكانية لصالــح الكــورد
تهديــدا مبــارشًا لألمــن
ــد ذلــك
ً
و َع َّ
القومــي الــريك .
والرؤيــة الرتكيــة بخصــوص انضــام
كركــوك إىل إقليــم كوردســتان فيضمــن
ً
مســتقبل اقتصاد ًيــا قو ًيــا
لكوردســتان
ومــن ثــم يفكــ ُر الكــورد باالســتقالل
لتشــكيل دولــة مســتقلة .
فحاولــت تركيــا اللجــوء إىل الخيــار
العســكري بحجــة مالحقــة مســلحي
الحــزب العــال الكوردســتاين لــرب
إقليــم كوردســتان فعلمــت أن هــذا
األمــر ســينهكهم اقتصاد ًيــا وهــم
يريــدون الحفــاظ عــى صــورة حــزب
العدالــة والتنميــة أمــام املجتمعــن
الــريك والــدويل ،فقامــت بدعــم الكتــل
واألح ـزاب السياســية العراقيــة املعارضــة
لتطبيــق املــادة (  ) 140مــن الدســتور !
لــو عدنــا إىل الــوراء وقلبنــا صفحــات
التأريــخ لوجدنــا أن الدولــة العثامنيــة
كانــت قــد همشــت الشــيعة خــال
حكمهــم ولهــذا الســبب مل تســتطع تركيــا
أن تتفــق مــع الكتــل الشــيعية النعــدام
الثقــة بــن الطرفــن الســيام أن كثـ ًرا مــن
الكتــل الشــيعية مرتبطــة بالجمهوريــة
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فـــ

كورديــــــات

اإلســامية اإليرانيــة فلــم يبــق بيــد تركيــا
ســوى (الجبهــة الرتكامنيــة) التــي تأخــذ
أوامرهــا مبــارشة مــن أنقــرة بحجــة
الدفــاع عــن القوميــة الرتكامنيــة يف
العــراق ،وتركيــا تخــى مــن أن يكــون
إقليــم كوردســتان قو ًيــا اقتصاد ًيــا ويعلــن
االســتقالل يف الظــروف املناســبة فهــذا
يؤثــر عــى الكــورد يف تركيــا مــن أن
يعلنــوا تضامنهــم مــع إقليــم كوردســتان
والتفكــر بدولــة كوردســتانية مســتقلة .
لكــن الحــق يقــال عندمــا تكــون املصالــح
مشــركة فيتفقــون مــع بعــض ،فلــم
يتفــق الســنة والشــيعة عــر التأريــخ
منــذ ( ) 1400ســنة إال أنهــا اتفقــا
م ًعــا عندمــا أجرينــا االســتفتاء مــن أجــل
اســتقالل كوردســتان يف (  25أيلول 2017
)!
أمــا موقــف الجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة فيكمــن مــن عــدم قيــام دولــة
كوردســتان املســتقلة وتســعى جاهــدة
للحفــاظ عــى وحــدة العــراق تحــت
القيــادة الشــيعية الوالئيــة.
وموقــف إيــران مــن القضيــة الكورديــة
فأنهــا تتعامــل وفــق مصالحهــا وأهدافهــا
االســراتيجية ولديهــا تحســس مــن ملــف
القضيــة الكورديــة .
بعــد انتهاء حــرب الخليــج الثانيــة انتفض
الشــعب الكــوردي ضــد نظــام البعــث يف
عــام ( 1991م )وطــرد الجيــش العراقــي
مــن كوردســتان فحصــل فــارغ أمنــي
وســيايس وحكومــي فبــادرت األحــزاب
الكوردســتانية بإجــراء االنتخابــات
الپرملانيــة الكوردســتانية وتشــكيل أول
حكومــة كوردســتانية بعــد طــرد البعثيــن
مــن مــدن كوردســتان وتعاملهــم مــع
ـدا
الجيــش العراقــي بتعامــل إنســاين بعيـ ً
عــن سياســة االنتقــام .
ثــم تحســنت العالقــة الكورديــة بــاإلدارة
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األمريكيــة وبريطانيــا وفرنســا الســيام
بعــد فــرض حظــر الطــران يف كوردســتان
بق ـرار مــن مجلــس األمــن املرقــم ()688
يف عــام (1991م).
وشــعرت إي ـران بخطــر كبــر عــى أمنهــا
،ولهــذا أدت دو ًرا ســلب ًيا يف حقــب
مختلفــة مــن الســبعينيات والثامنينيــات
والتســعينيات تجــاه القضيــة الكورديــة
وحاولــت بشــتى الطــرق إضعــاف
كوردســتان وزعزعــة وضعهــا إبــان ســنة
( 1996م )  ،فقامــت بإرســال قــوات
الحــرس الثــوري اإليــراين ( پاســداران )
لتنفيــذ بعــض العمليــات يف كوردســتان
فكانــت قواتنــا لهــم باملرصــاد .
فخشــيت إيــران مــن قــوة إقليــم
كوردســتان أن تؤثــر عــى مشــاعر الكــورد
القوميــة يف رشق كوردســتان ويقفــوا ضــد
النظــام اإليــراين واملطالبــة بحقوقهــم .
اعرتفــت إيــران بإقليــم كوردســتان مــن
جهــة ألجــل تقويــة اقتصادهــا عــر
املنافــذ الحدوديــة مــع إقليــم كوردســتان
ومــن جهــة أخــرى كانــت تضغــط عــى
األح ـزاب الشــيعية بعرقلــة تنفيــذ املــادة
( ) 140مــن الدســتور العراقــي بالضغــط
مــن قبــل (الجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة) مــن خــال مــروع (طريــق
الســبايا ) الــذي ميــر ببعــض املناطــق
الكوردســتانية حســب ادعاءاتهــم لكــن
الحقائــق التأريخيــة ومــن كتــب الشــيعة
املعتــرة تف ِّنــد هــذه املزاعــم الباطلــة
التــي تحــاول تأطــر القضايــا السياســية
بإطــار دينــي واســتغالل عقــول ومشــاعر
الســذج باســم (آل البيــت) -عليهــم
الســام !-
وسياســة إيــران االنتقاميــة واضحــة
املعــامل واللمســات اليــوم تقــوم مــن قبــل
أذرعهــا يف الع ـراق مــن سياســة التهجــر
القــري وحــرق البيــوت واالســتيالء عــى

املمتلــكات يف ديــاىل لعــدة أســباب منهــا
:
وجــود معارضــن للحكومــة اإليرانيــة يف
ديــاىل كقــوات منظمــة مجاهــدي خلــق
يف معســكر أرشف بديــاىل ووجــود الحزب
الدميقراطــي الكوردســتاين اإلي ـراين .
وكــون املنطقــة تحمــل طاب ًعــا ســن ًيا
ولهــذا متــارس هــذه السياســة االنتقاميــة
يف املناطــق الكوردســتانية أمــام مــرأى
الحكومــة العراقيــة !
ودور إيــران معــروف بدعمهــا
للميليشــيات الوالئيــة يف (شــنگال
وتلعفــر وزمــار وســهل نينــوى وكركــوك
واملقداديــة ).
وهنــا يجــب أن نوجــه التحيــة لجامهرينــا
الرشفــاء املخلصــن للقضيــة الكورديــة
وللرئيــس مســعود بــارزاين بعــد حصولنــا
عــى  10مقاعــد يف املناطــق املســتقطعة
مــن كوردســتان يف االنتخابــات الپرملانيــة
التــي جــرت يف ( 10ترشيــن األول .)2021
ووجهــت رضبــة وصفعــة قويــة يف وجــه
امليليشــيات الوالئيــة لكــون تلــك املناطــق
تحــت ســيطرتهم .
أمــا موقــف الــدول العربيــة بصــورة
عامــة فهــم يــرون بــأن العــراق جــزء
مــن الوطــن العــريب ومــن ثــم صهــرت
القوميــات الكورديــة والرتكامنيــة
والكلدانيــة واآلشــورية والرسيانيــة يف
بوتقــة العروبــة !
فلــو تحدثنــا عــن موقــف الجمهوريــة
العربيــة الســورية مــن القضيــة الكورديــة
جــدا لكنهــم عدلــوا عــن
نجــده ســلب ًيا ً
موقفهــم بعــد وصــول البعثيــن إىل
كرهــا
الســلطة ليــس (ح ًبــا بعــي لكــن ً
مبعاويــة) كــا يقــول املثــل الســائر ،
فهــم ليســوا مؤمنــن بالقضيــة الكورديــة
وحلهــا لكــن بســبب خالفاتهــم مــع
ً
دعــا
البعثيــن يف العــراق  ،فقدمــت

لو تحدثنـــا عن موقـــف الجمهوريـــة العربية
الســـورية من القضية الكوردية نجده ســـلبي ًا
جـــدًا لكنهم عدلوا عن موقفهـــم بعد وصول
البعثيين إلى الســـلطة ليس (حبـــ ًا بعلي لكن
كره ًا بمعاويـــة) كما يقول المثل الســـائر..

للحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين ومــن
ثــم شُ ـ ِّ
ـكل االتحــاد الوطنــي الكوردســتاين
بســوريا يف ســنة (1975م ).
والحكومــة الســورية ليســت مــع
حــل القضيــة الكورديــة وال تعــرف
بــيء اســمه أرض كوردســتان وأي
تحــرك مــن هــذا القبيــل يهــدد أمنهــا
فالنظــام الســوري مــارس سياســة
التعريــب والتهجــر القــري وتوطــن
القبائــل العربيــة يف املناطــق الكورديــة
وتجريدهــم مــن جنســياتهم عــى غ ـرار
سياســة حــزب البعــث .
وكان موقــف النظــام الســوري معرو ًفــا
بعــدم موافقتــه بانضــام كركــوك إىل
إقليــم كوردســتان تغـ ً
ـزل برتكيــا التــي لهــا
أطــاع اقتصاديــة يف املناطــق املســتقطعة
مــن كوردســتان .
وال ميكــن أن نعمــم بالقــول إن جميــع
الشــخصيات العربيــة موقفهــا ســلبي
مــن القضيــة الكورديــة فهنــاك مواقــف
إيجابيــة متعاطفــة مــع القضيــة

الكورديــة كــــ (جــال عبدالنــارص ) رئيس
مــر و(معمــر القــذايف ) رئيــس ليبيــا
وامللــك (عبداللــه بــن الحســن ) ملــك
األردن وبعــض الشــخصيات العربيــة مــن
اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
العربيــة املتحــدة .
إن مشــكلة الكــورد ليســت مــع
القوميــات بــل مــع عقليــات األنظمــة
الشــمولية التــي تقــف ضــد تطلعــات
الشــعب الكوردســتاين .
ومــن هــذه املنطلقــات ميكننــا القــول بأن
الــدول اإلقليميــة كرتكيــا وإيـران وســوريا
تخــى مــن قيــام دولــة كوردســتان
املســتقلة ؛ألن الكــورد يف تلــك الــدول
ســتنهض ضــد تلــك األنظمــة الحاكمــة !
ومــن خــال هــذا العــرض املتقــدم يجــب
عــى نــواب الكــورد يف الپرملــان العراقــي
بنســخته الخامســة أن يعملــوا مــن أجــل
تطبيــق املــادة (  )140مــن الدســتور
العراقــي التــي عرقلــت وبقيــت يف أدراج
مكتــب مجلــس النــواب .

رمبــا كثــر مــن القــراء ال يتابعــون
األحــداث التأريخيــة بدقــة وموضوعيــة
ويتعصبــون لقضايــا وهميــة ال أســاس
لهــا مــن الصحــة بخصــوص املناطــق
املســتقطعة مــن كوردســتان .
جميــع املناطــق الكوردســتانية كانــت
جــز ًءا مــن واليــة املوصــل ( جنــوب
كوردســتان ) مــا عــدا ( خانقــن وشــهربان
ومنــديل وبــدرة ) فكانــت ضمــن واليــة
بغــداد إبــان االحتــال العثــاين .
وتأريخ ًيــا عنــد العــرب إذا أطلــق
مصطلــح (الع ـراق ) فــأن امل ـراد بــه هــو
(البــرة والكوفــة ) فقــط !
وإبــان االحتــال العثــاين لأللويــة بغــداد
والبــرة واملوصــل فــكان قائــد الثــورة
العربيــة الرشيــف بــن عــي رشيــف مكــة
عــر مراســاته واتصاالتــه مــع الربيطانيــن
فأنــه كان يقصــد بالعــراق واليتــي (
بغــداد والبــرة ) !
تأسيســا عــى مــا تقــدم أن العاملــن
ً
الداخــي واإلقليمــي قــد تســببا بعرقلــة
تطبيــق املــادة( . ) 140
إن عــودة املناطــق املســتقطعة مــن
كوردســتان هــي مســألة وقــت رغــم
وجــود بعــض املعرقــات وهنــاك مــن
يضــع العصــا بعجلــة التقــدم حــول
القضيــة الكوردســتانية .
اليــوم هنــاك تطــور كبــر للسياســة
الدبلوماســية الكوردســتانية يف العــراق
والــدول اإلقليميــة وعــى املســتوى
الــدويل أيضً ــا فهــذه النجاحــات مل تــأت
مــن فــراغ عبثــي بــل بحنكــة الساســة
البارزانيــن .
وأختــم مقالتــي مبقولــة الرئيــس مســعود
ـدا
بــارزاين « :اليــوم ليــس كاألمــس  ،وغـ ً
لــن يكــون مثــل اليــوم «

2021

تشرين الثاني  /نوفمبر

11

فـــ

كورديــــــات

الهجرة المثيرة لـطالبان
اليهودية الى اربيل ..

ماذا بعدها؟
سلطت وكالة تيليغرافيك
اليهودية األمريكية
الضوء على قصة مثيرة
لطائفة يهودية يصفها
البعض بأنها «طالبان
اليهودية» بسبب درجة
تشددها الديني ،كانت
قد حطت في اقليم
كوردستان مؤخرا ،في
رحلة طويلة ومعقدة
لحوالى  70من أفرادها
من غواتيماال ،بحثا عن
مالذ آمن ،ويعتقد انهم
كانوا يحاولون الوصول إلى
إيران.
فيلي
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ولفتــت الوكالــة االخباريــة اليهوديــة يف
تقريــر لهــا ترجمتــه مجلــة «فيــي»؛ أن
املجموعــة اليهوديــة املؤلفــة مــن نحــو
 70شــخصا ،تجــوب العــامل خــال األعــوام
األربعــن املاضيــة بحثــا عــن مــكان آمــن
تســتقر فيــه ومامرســة تقاليدهــا الدينيــة
املتشــددة.
ونقلــت الوكالــة عــن ناشــطني يتابعــون
حركــة الطائفــة املســاة "ليــف طهــور"،
وصلــوا اىل اربيــل ،وكانــوا يخططــون لعبــور

الحــدود إىل إيــران لالســتقرار هنــاك.
وبحســب الوكالــة ،فــإن مــن بــن هــؤالء
الناشــطني ،أفـراد انشــقوا عــن طائفــة "ليف
طهــور" ،أو اقــارب لهــم ورجــال اعــال مــن
الطائفــة الحســيدية اليهوديــة ،يشــعرون
بالقلــق مــن اتهامــات بــأن الطائفــة متــارس
انتهــاكات بحــق األطفــال.
واشــارت الوكالــة اىل ان اختيــار "ليــف
طهــور" إليـران ،رمبــا يكــون بســبب موقــف
الطائفــة املعــادي للصهيونيــة ،مضيفــة أن

قــادة الطائفــة طلبــوا اللجــوء اىل اي ـران يف
العــام .2018
وتابعــت أنــه مــن غــر الواضــح مــا إذا
ايــران كانــت تعتــزم اســتضافة افــراد
الطائفــة .ونقلــت عــن الناشــطني قولهــم
انــه يف االيــام االخــرة ،قبــل بــدء املرحلــة
الجديــدة مــن هجرتهــم ،قامــت ســلطات
إقليــم كوردســتان بإحبــاط مخططاتهــم،
حيــث احتجزتهــم وابعدتهــم إىل تركيــا.
وتأسســت الطائفــة خــال مثانينيــات القــرن
املــايض يف إرسائيــل ،وتتبنــى "ليــف طهــور"
تعاليــم متشــددة يف تطبيــق معتقداتهــا
الدينيــة ،ســواء فيــا يتعلــق بالطعــام
اليهــودي ،أو يف فــرض ارتــداء العبــاءات
الســوداء الكاملــة عــى النســاء ،كــا يعتقــد
أن معتقداتهــم تفــرض عــى الفتيــات
الصغــرات الــزواج مــن رجــال يكربهــن
كثــرا بالعمــر.
وتجــري حاليــا محاكمــة يف مدينــة نيويــورك
لبعــض مســؤويل الطائفــة بتهــم تتعلــق
باختطــاف أطفــال ،وهــو تطــور قضــايئ مــا
مل يحــظ باهتــام كاف مــن وســائل اإلعــام
اإلرسائيليــة التــي دأبــت عــى متابعــة
وثيقــة لقضيــة تنقــات هــذه الطائفــة يف
أنحــاء العــامل.
وبحســب الوكالــة ،فــإن أعضــاء "ليــف
طهــور" هــم بــن  200و 300فــرد ،مــن
بينهــم بالغــون ولــدوا ضمــن التـزاوج داخــل
الطائفــة ،باالضافــة اىل عــرات االطفــال،
وهنــاك عــدد كبــر مــن أفــراد الطائفــة
يحملــون الجنســية اإلرسائيليــة.
ولفــت تقريــر الوكالــة إىل أن الطائفــة
صغــرة ،لكــن لديهــا أيضــا القــدرة عــى
التســبب بحــوادث ذات أبعــاد دوليــة ،وهي
تدافــع عــن نفســها مــن خــال االســتفادة
مــن روايــات االضطهــاد اليهــودي ،وهــو مــا
جــذب اهتاممــا كبــرا بهــا.
وتابــع التقريــر؛ أن احتــال عبــور
االرسائيليــن باعــداد كبــرة اىل "أرايض
العــدو" يف ايــران ،أثــار اهتاممــا إعالميــا

كبــرا يف ارسائيــل وتكهنــات حــول مــا ميكــن
أن يحــدث لهــم ،حيــث اعتــر البعــض انــه
ميكــن ان يصبحــوا اوراق مســاومة مثــل
الجنــدي االرسائيــي االســر ســابقا جلعــاد
شــاليط الــذي احتجزتــه حركــة حــاس
يف غــزة ألكــر مــن خمــس ســنوات اىل
ان وافقــت إرسائيــل يف العــام  2011عــى
االفـراج عــن اكــر مــن الف اســر فلســطيني
مقابــل إطــاق رساحــه.
ولفــت التقريــر إىل أنــه مــن غــر املعــروف
الســبب الــذي دفــع الســلطات الكورديــة
إىل منــع مــرور املجموعــة ،وال الســبب
الــذي دفــع تركيــا اىل تأمــن محطــة عبــور
لهــم ،وكيــف ردت ارسائيــل عــى احتــال
انــدالع نــزاع جديــد مــع ايــران .واضــاف
انــه "مــن غــر الواضــح أيضــا ســبب موافقــة
رومانيــا عــى القبــول بهــم عــى أراضيهــا،
حيــث يعتقــد أن املجموعــة هبطــت بعــد
مغادرتهــا تركيــا.
ومل يشــارك زعيــم املجموعــة نيخــان
هيلربانــز يف رحلــة الهجــرة الجديــدة مــن
مجمعهــم الســكني يف غواتيــاال اىل اقليــم
كوردســتان ،النــه يحاكــم يف بشــبهة خطــف
اطفــال ،أمــام محكمــة يف نيويــورك .وكان
نيخــان صعــد كزعيــم للطائفــة بعــد وفــاة
والــده مؤســس الطائفــة شــلومو هيلربانــز يف
العــام .2017
واوضحــت ان هيلربانــز ومثانيــة آخريــن
يخضعــون للمحاكمــة بســبب اختطــاف
يانتــي تيلــر وشــايم تيلــر يف العــام 2018
 ،وكانتــا تبلغــان مــن العمــر  14و 12
عامــا عندمــا تــم خطفهــا مــن والدتهــا
التــي انشــقت عــن الطائفــة ،يف نيويــورك،
ونقلهــا اىل املكســيك حيــث عــرت عليهــا
الرشطــة األمريكيــة واملكســيكية بعدهــا
بثالثــة أســابيع يف مكســيكو ســيتي ،بعدمــا
تــم تزويــج القــارصة يانتــي اىل شــخص آخــر
يدعــى مايــر روزنــر وفــق تقاليــد الطائفــة.
ترجمة :مجلة «فييل»
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سـياســة

ايـزديـــة
ضياعنا في غابات بيالروسيا ذكرني

بهجوم داعش على سنجار
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.
فيلي
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قــرر حســن خديــدا الهجــرة إىل املانيــا عــن
طريــق الحــدود البيالروســية ،غــر أنــه عــاد
بخفــي حنــن اىل املخيــم مــرة اخــرى بســبب
اليــأس مــن الوصــول الــذي أصابــه بعــد
غلــق الحــدود البولنديــة بشــكل كامــل.
يقــول خديــدا ملجلــة «فيــي»؛ انــه
تجــرع املــوت بعــد أن ضــاع اليــام يف
الغابــات البيالروســية عــى الحــدود مــع
بولنــدا ،مشــرا إىل أن املهاجريــن تعرضــوا
العتــداءات مــن قبــل الرشطــة البيالروســية.
ويضيــف «كنــا نجهــل الخالفــات السياســية
بــن بيالروســيا وبولنــدا ،كان البيالروســيون
يتاجــرون باملهاجريــن بدفعهــم لتجــاوز
الحــدود اىل داخــل االرايض البولنديــة
وعندمــا تجاوزنــا الحاجــز كانــوا مينعوننــا

مــن العــودة وهكــذا».
ويتابــع خديــدا رسد آالمــه« :تعرضنــا
للجــوع والعطــش اليــام كنــا نخــزن املــاء
والتمــر والخبــز لكــن مل تكــن تكفــي هــذه
املــؤن ألنهــا كانــت قليلــة وكنــا نقتصــد يف
األكل والــرب ورغــم ذلــك بقينــا ليومــن
يف بعــض األحيــان بــدون اكل او مــاء».
وبعــد اليــأس مــن العبــور اىل املانيــا يقــرر
خديــدا العــودة ،ويقــول «ســجلنا اســاءنا
ألجــل العــودة ونقلنــا اىل العاصمــة
البيالروســية ثــم اىل اربيــل دون ان ندفــع
فواتــر الطائــرة أو الفحوصــات او اي رســوم
اخــرى».
شــاين خــات والــدة خديــدا تتحــدث هــي
االخــرى عــن معاناتهــا يف بيالروســيا وتقــول

ملجلــة «فيــي»؛ إن «األيــام التــي قضيناهــا
يف الغابــات بــن الحــدود البيالروســية
البولنديــة ذكرتنــي بايــام اقتحــام داعــش
ملدينــة ســنجار عندمــا نزحنــا وتعرضنــا
للجــوع والعطــش والحرمــان».
وتضيــف شــاين «رصفنــا مبلــغ  20ألــف
دوالر ملصــارف النقــل والســكن واالكل
والــرب وال نــدري مــاذا نفعــل اآلن».
ووصلــت يــوم الخميــس ( 18ترشيــن
الثــاين الجــاري) وجبــة مكونــة مــن أكــر
مــن  430مهاجـراً مــن العالقــن يف الحــدود
بــن بيالروســيا وبولنــدا إىل مطــاري اربيــل
وبغــداد.
ويف أغســطس/آب املــايض ،أعلنــت
الســلطات العراقيــة إجــاء  690مــن
مواطنيهــا ظلــوا عالقــن ألســابيع عــى
الحــدود بــن بيالروســيا وليتوانيــا رشقــي
أوروبــا.
ويف أغســطس/آب املــايض ،طلبــت دول
االتحــاد األورويب املتاخمــة لبيالروســيا
(ليتوانيــا والتفيــا وبولنــدا) مســاعدة مــن
دول االتحــاد األورويب ،وســط ارتفــاع كبــر
يف عــدد املهاجريــن غــر النظاميــن القادمني
مــن العــراق وأفغانســتان وســوريا.
واتهمــت حكومــات هــذه الــدول الثــاث
الرئيــس البيــارويس ألكســندر لوكاشــينكو
بتعمــد دعــوة «ســائحني» إىل بــاده،
وتســهيل هجرتهــم بشــكل غــر نظامــي
إليهــا.
فيــا أعلــن الرئيــس البيــارويس أن بــاده
ســتتوقف عــن منــع وصــول املهاجريــن إىل
دول االتحــاد األورويب عــر أراضيهــا.
والشــهر املــايض ،أكــد العــراق رفضــه
اســتخدام مواطنيــه يف رصاعــات دوليــة
هــم بعيــدون عنهــا كل البعــد ،وأكــد أن
املهاجريــن العراقيــن الذيــن يتدفقــون عــى
حــدود ليتوانيــا مــن بيالروســيا مغــرر بهــم،
وهــم يســتحقون الرعايــة مــن كال البلديــن.
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صالح مندالوي

فتحــت عينــي عــى قريــة صغــرة تســمى
منــديل وهــي تصــدر اىل باقــي العــراق.
 1ـ الربتقال  2ـ الرمان  3ـ التمر  4ـ الحنطة
 5ـ الشعري ويف املجاالت االخرى
 1ـ الح ـران كمــدات عريضــة وذات النصــف
مــر عرضــآ وطــول مرتيــن للكرويتــات فكانــت
ســوق النجــف والكاظميــة درجــة أن قســآ
مــن الصنــاع قــد انتقلــوا وعوائلهــم اليهــا واهــم
العوائــل التــي متتهــن يف قلعــة بــايل بيــت حجي
مبــارك توفيــق وصــادق وباقــر وحســن وهنــي
منــي حجــي شــمي وفائدتهــا انهــا متنــع االصابة
بالروماتيــزم وســهلة للغســل ويف املجــاالت
النســيجية البســط واليــان والجاجيــم واالحـرام
وحتــى عبــاءات الصــوف واغطيــة الــدواب
الربدعــة والــرج.
ويف الحيــاكات كانــوا يســتعملون االطــارات
املســتهلكة تقريبــآ شــبه مجانيــة تغطــى بجلود
رقيقــة تحــول دون االنــزالق عــى االرض
العشــبية وتصــدر باألطنــان بحيــث صــارت
مهنــة تســمى الخفافــة.
والحيوانــات االبقــار واالغنــام واملاعــز حتــى ان
قســآ منهــا كانــت تــأيت مــن دول الجــوار.
اضافــة اىل اســترياد التــن والتباكــو حتــى ان
فخــذآ مــن قاللــوس قــد ســكنت شــارزور
وهــم الديالكــو بيــت خليفــة يونــس.
امــا جلــود الحيوانــات فقــد كان ســوق منــديل
ســوقآ مهمــة اىل بغــداد بعــد تغطيتهــا بامللــح
وقــد كان عمــو شــاكر والحــاج محمــود ذوي
نفســية طاهــرة كســبوا ثقــة ســوق املفــرد
وســوق الجملــة.
ولقــد كانــت لنســوة منــديل ابداعــات

يف صناعــة البســط ألــوان خاصــة ماركــة
الجمهــوري مــن ناحيــة الصبــغ والطــول وااللــة
التــي تعتمــد تســمى التــون هــذا باإلضافــة إىل
صناعــة الدبــس وجبــس التمــر وعــر الرمــان
وخــزن الربتقــال يف حفــر أرضيــة مغطــاة
باليــاف النخيــل والرمــل وكانــت جــذوع النخــل
تســتخدم كســفائف وجســور و ( دنــك ) والذي
ســاهم يف هــدر هــذه املــوارد هــم السياســيون
املرتبطــون بالحكومــة املركزيــة وبعــض
الشــقاوات املدعومــن مــن رؤســاء قبائــل
بحــرق مخــازن البســاتني ( مشــتح ) وطوروهــا
بجعــل النفــط يف لبــة النخــل لتمــوت واجهــزت
الدولــة بقطــع امليــاه عــن املدينــة وملــا بنيــت
مدينــة الثــورة يف  1960هاجــرت نصــف
املدينــة لوجــود مســاكن رخيصــة فأصبحــت
منطقــة ال (  ) 55غالبيتهــم مندالويــة البــل
مختاريهــا مندالويــة تدربــوا عــى اإليــذاء.
ومــن املفارقــات ان الشــاعر عبــد الــرزاق عبــد
الواحــد ومعــروف الرصــايف نفيــا اىل منــديل
ويتحدثــون عــن عمليــة نقــل املوايش بســيارات
البــاص وقــد تعــرض عبــد الــرزاق لســيل مــن
بــول االغنــام املربوطــة عــى ســقوف الباصــات
وضاعــت املدينــة النهــم مل يجــدوا يف الدولــة
مــن يرعاهــا والن دول الجــوار هــي االخــرى
تريــد تقليــد العــراق يف ( االرض ملــن يزرعهــا
) تحــول االقطــاع اىل الزراعــة الفرديــة دون
وجــود مبــازل وتحــول النظــام االقتصــادي
اىل اشــرايك ثــم العــودة اىل الراســايل فضــاع
الشــعب بزياداتــه ويف كل يــوم هجــرة جديــدة
واخــر وجبــة مــن املهاجريــن املحارصيــن بــن
بالروســيا وبولنــدا .
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الفساد في العراق..
مرض متجذر في العروق
بعد محاوالت مستفيضة ومتعددة
وبنية صادقة في معرفة ما كان
يجري في األيام الماضية بغية
االستفادة منها واخذ الدروس
والعبر والوقوف على اهم االمراض
السياسية واإلدارية التي كانت
تعاني منها الحكومات العراقية
ً
أسبابا كافية
السابقة ،وكانت
لسقوطها وكره الشعب لها ومقارنة
تلك األيام بالوقت الحالي وكيفية
التخلص من هذه األوبئة التي أكلت
من جسم الشعب حتى النخاع ...
عبداهلل جعفر كوفلي
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فقــد متكنــا مــن الحصــول أرشــيف قيــم
ألغلــب الجرائــد واملجــات العراقيــة
الصــادرة منــذ عــام  1913التــي تحتــوي
عــى مواضيــع مهمــة للغايــة ،وميكــن
للمــرء ان يتطلــع عــى تاريــخ دولــة العراق

وأهتاممــات حكوماتهــا وعالقاتهــا الدوليــة
واإلقليميــة وكيفيــة معالجتهــا للمشــاكل
وتخطــي الصعــاب وإنــه بحــق أرشــيف
كبــر وميثــل منظــاراً اىل املــايض العراقــي
بتحالفاتهــا ورصاعاتهــا ومواقفهــا و خفايــا

ارسارهــا وقوتهــا وضعفهــا وتعاملهــا مــع
األحــداث وميكــن االســتفادة منــه ..
وخــال تصفحنــا لهــذا األرشــيف وقــع
العيــون عــى مواضيــع عديــدة ،منهــا مــا
ج ّرنــا اىل املتابعــة والق ـراءة هــو موضــوع
الفســاد اإلداري واملــايل الــذي كان يعــاين
منــه الحكومــات دون اســتثناء وبدرجــات
متفاوتــة بــل كان ســبباً رئيســياً لكــره
الشــعب لهــا وتذمرهــم منهــا وســقوطها،
بــل نســتطيع القــول بأنــه كان ســبباً مبارشاً
لإلنقــاب عــى النظــام امللــي يف  14متــوز
 1958واعــان النظــام الجمهــوري بقيــادة
عبدالكريــم قاســم.
فعــى ســبيل املثــال ال الحــر نــر يف
جريــدة االســتقالل التــي كانــت جريــدة
يوميــة سياســية مســتقلة يف عددهــا األول
بتاريــخ (9ترشيــن الثــاين ســنة )1958
أي بعــد االنقــاب بحــوايل أربعــة اشــهر
موضوعــاً بعنــوان رئيــي عــى الصفحــة
األوىل (املــاين يكتــب عــن العــراق يف
العهــد البائــد  /الشــعب العراقــي يكــره
نــوري الســعيد و عبدااللــه و فيصــل) وتــم
نــر الخــر بالتفصيــل يف الصفحــة الثالثــة
وتجنبــاً لالطالــة نــورد مقتطفــات مــن
مقــال كتبــه صحفــي املــاين زار الع ـراق يف
أواخــر عــام  1957أي قبــل االنقــاب بأقــل
مــن ســنة بعــد زيارتــه إلي ـران ويف طريــق
عودتــه زار بغــداد ومكــث فيــه أليــام و
بعــد عودتــه اىل بــاده املانيــا نــر مقــا ًال
يف جريدتــه يف اقليــم بافاريــا األملانيــة وتــم
ترجمــة املقــال مــن قبــل هيئــة تحريــر
جريــدة االســتقالل ومل تصــل الجريــدة
األملانيــة اىل العـراق ملــا انطــوى عليــه مــن
أقــوال ونقــل للواقــع امللمــوس يف العهــد
امللــي وبغيــة عــدم اطــاع املواطنــن عليــه
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وأن أهــم مــا ورد يف هــذا املقــال:
يرســل معــي الدليــل الــذي يحمــل
التعليــات الرســمية التــي توصيــه إال
يســمح لعــن الزائــر ان تقــع عــى مــا
يجــب ان تقــع عليــه وهــو يصلــح لسياســة
الحكومــة (مبنــى جديــد أقيــم للزينــة –
جــر شــيد يف ظــرف مــن الظــروف )...
بينــا كنــت انتهــز الفرصــة (أوقــات
الف ـراغ) وهــي قليلــة جــداً ألتصــل بأحــد
املثقفــن مــن العراقيــن يك يكــون دليــ ًا
رصيح ـاً وقــد تعرفــت بالفعــل عليــه وهــو
شــاب مملــوء غــرة وحامســاً ولطيــف
يتكلــم اإلنكليزيــة بطالقــة ..
قلــت للصحفــي اىل ايــن يــا مســر (ك)؟
فقــال :اىل قلــب العاصمــة اىل حيــث
يعيــش الفقـراء و وصلنــا بعــد حــوايل ربــع
ســاعة اىل منطقــة يــكاد ســكانها يعيشــون
يف القبــور فهــي مجموعــة مــن الطــرق
الضيقــة اضطررنــا ان نوقــف الســيارة يف
مــكان خــرب وأن نرتجــل ورسنــا وســط
تلــك الــدروب واملنعطفــات التــي غرقــت
بامليــاه اآلســنة وتفــوح منهــا الروائــح
النتنــة.
اجتمعــت بخليــط مــن النــاس واســتمعت
اىل آرائهــم يف أنفســهم ويف بالدهــم ويف
حكومتهــم وحتــى يف قوميتهــم ،فتحــوا
يل قلوبهــم وتحدثــوا يل حديــث الشــايك
املتذمــر ليــس مــن أوضاعهــم الداخليــة
فحســب بــل حتــى مــن سياســة بــادي
ومــن حكومتــي بالــذات.
فهمــت منهــم انهــم ال يكرهــون األجنبــي
كــا قيــل بــل يكرهــون سياســة األجانــب
فقــط ومــع ذلــك فإنهــم ال يكرهــون
األجانــب يف اشــخاصهم بــل يكرهــون
سياســة بالدهــم.
ان حكومــة العـراق ال ميثــل شــعب العـراق
 ،ان يف الع ـراق رج ـ ًا واحــداً يقبــض عــى
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زمــام الحكــم بيــد من حديــد  ،أنصــاره هم
املنعمــون وخصومــه هــم املضطهــرون،
هــذا الرجــل هــو نــوري الســعيد ومــن
بعــده عبدااللــه ويل العهــد فامللــك  ....ان
نــوري الســعيد هــو الحاكــم املطلــق يف
العـراق ســواء كان يف الحكــم او خارجــه انه
يديــر البــاد دامئ ـاً ويف كل وقــت يســاعده
رؤوســاء القبائــل مــن أصحــاب األرايض
الواســعة (االقطــاع)
حدثنــي أحدهــم ان كرههــم الشــعب
للحكومــة بلــغ درجــة العطــف عــى قاتــل
خطــر قبــض عليــه البوليــس فتدخــل

النــاس واختطفــوه مــن أيديهــم ال لشــيئ
إال النــه أصبــح مــن خصــوم الحكومــة أو
مــن ضحاياهــا ولعــل مــرد هــذا العطــف
راجــع اىل ان كل مــا تســعى اليــه الحكومــة
صــار يف نظــر الشــعب بغضــأ وبــدون متيــز
.
يقولــون :ان الرشــوة متفشــية يف الدوائــر
الرســمية وان رؤوســاء هــذه الدوائــر ال
هــم لهــم إال جــر املغانــم لهــم وألقاربهــم
مــن محســوبيهم ومنســوبيهم فلقــد
أصبــح مألوفــاً ان تجــد يف كل دائــرة
جميــع املوظفــن املتعينــن مــن أقــارب

رئيــس الدائــرة أو مــن محســويب أصدقــاءه
والعجــب ان كل رئيــس دائــرة يحســب
نفســه وكأن الدائــرة ملــكاً شــخصياً لــه
يتــرف فيهــا كــا يشــاء.
نــوري الســعيد يعــرف جيــداً كل هــذا
ولكنــه يتغــاىض عنــه ولــه العــذر فــإن
ســبيله الوحيــد ألســتمرار ســيطرته
وتحكمــه هــي إطــاق العنــان ملثــل
هــؤالء ،عــى هــذه الصــورة إن املوظــف
الحــر النزيــه والرجــل املخلــص املســتقيم
ال مــكان لــه يف حكومــة نــوري الســعيد
النــه عندئــذ يصطــدم بالصعوبــات ويتهــم

بآرائــه الهدامــة.
يف الع ـراق بــر ع ـراة يســرون أجســامهم
بالطــن.
هــذه العبــارات وغريهــا الكثــر احتوتــه
مقــال الصحفــي األملــاين و وردناهــا يف
ســبيل املثــال وميكــن ان نخلــص اىل النقــاط
االتيــة:
ان األجانــب وخاصــة الصحفيــن منهــم
يكتبــون عــن أماكــن زياراتهــم ويبحثــون
عــن مكامــن األمــور والخفايــا مــن االرسار
واملوضوعــات ويتصلــون باملتذمريــن
والبائســن مــن ترصفــات حكوماتهــم

وهنــاك مــن يعاونهــم مــن املواطنــن
بدوافــع متعــددة .
ان الفســاد اإلداري واملــايل مــن األمــراض
الفتاكــة التــي تفتــك وتــأكل مــن جســم
الشــعوب والحكومــات وتــؤدي اىل التذمــر
والكــره لهــذه الحكومــات وبالتــايل
إســقاطها.
ان العــراق كان وال يــزال اىل يومنــا هــذا
يعــاين مــن هــذا الوبــاء القاتــل بــل بــات
الفســاد يف زماننــا فنــاً وعلــ ً
ا وخــرة
وخرجــت مــن اطارهــا الفــردي اىل
املجموعــات واملنظــات .
كل حكومــة قامئــة تحــاول بشــتى الســبل
تشــويه ســمعة الحكومــة الســابقة لهــا
واتهامهــا بالفســاد والتقصــر واإلهــال يف
تقديــم الخدمــات وتصــف عهدهــا بااليــام
الســوداء وهكــذا دواليــك اىل يومنــا هــذا،
وتســتمر بــل خرجــت مــن اطــار الحكومــة
اىل املســتوى الفــردي حيــث ان مــن يتــوىل
منصبـاً اداريـاً يحــاول تشــويه ســمعة مــن
قبلــه واتهامــه بعــدم اإلخــاص والنزاهــة
وأفتقــاره اىل العلــم والدرايــة يف مجــال
أختصاصــه وان طــال مــدة توليــه لهــذا
املنصــب .
ان الكتابــة عــن هــذا املقــال ال يعنــي
كرهنــا للعهــد امللــي او ان العهــد
الجمهــوري قــى عــى الفســاد ،فلــكل
عهــد نســبة متفاوتــة يف الفســاد وهــذا
يعنــي ان الفســاد متجــذر يف العــراق
وأصبــح دم ـاً يجــري يف العــروق .لــذا فــإن
موضــوع اإلصــاح مهــم وكبــر و يحتــاج
اىل جهــود وقــدرات كبــرة وإرادة فوالذيــة
وتضحيــات جســام ،ألنهــا تصطــدم
بالعقبــات و املصالــح الشــخصية ،ولكــن
مــن يصلــح ال يبــايل بهــؤالء املتطفلــن
ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هــل
نعيــش اليــوم نفــس تلــك األيــام ؟
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فـــ

سـياســة

البرلمان
وقميص
عثمان!
فــي شــهر تشــرين األول
عــام  ،2010عثــر 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 ...
كفاح محمود كريم

يف الدميقراطيــات الحديثــة التــي أنتجتهــا
عمليــات التغيــر الفوقيــة ســوا ًء فيام ُســمي
بالربيــع العــريب أو التــي متيــزت بتداخــل
جراحــي أمريــي أورويب عــريب كــا يف
العـراق وليبيــا ،ورثــت بالكامــل ذات النهــج
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الــذي ســاد أنظمــة الحكــم قبــل عمليــات
التغيــر أو التجميــل التــي اســتهدفت
الهيــاكل اإلداريــة وخاصــ ًة الســلطتني
التنفيذيــة والترشيعيــة ،وتحولــت مــع
التغيــر الفوقــي الــذي حصــل إىل مــا كان

ُيســمى بـــ (مجلــس قيــادة الثــورة) الحاكــم
املطلــق يف تلــك الــدول؛ وذلــك باســتخدام
أدوات دميقراطيــة مــن خــال صناديــق
االقــراع ذاتهــا التــي كانــت تُســتثمر مــن
قبــل األنظمــة الســابقة ،وبغيــاب أي مفهوم
للمواطنــة الجامعــة أو أي وعــي دميقراطــي
وطنــي حــر .مــع تراكــم متكلــس لــإرث
االجتامعــي والدينــي والقبــي البــدوي مــن
العــادات والتقاليــد والرتكيبــات االجتامعيــة
القدميــة ،تحولــت هــذه األنظمة املســتحدثة
إىل أنظمــة شــمولية أكــر تشــدداً مــن التــي
ســبقتها ،خاصــ ًة يف تغليــب مكــ ّون عــى
آخــر يف بلــدان متعــددة املكونــات كالعـراق
وســوريا وليبيــا واليمــن ،التــي اســتبدلت

العقيــدة القوميــة بأخــرى مذهبيــة
وميليشــيا دينيــة ومذهبيــة بــد ًال مــن
ميليشــيا قوميــة وحزبيــة فرضــت هيمنتهــا
عــى الشــارع االنتخــايب وأدواتــه يف صناديــق
الناخبــن ،ناهيــك عــن آالف مؤلفــة
مــن رجــال الديــن وملحقاتهــم وأجهــزة
دعايتهــم التــي اعتمــدت منابــر املســاجد
والحســينيات واملناســبات الدينيــة مــن

خــال شــعارات ونصــوص وفتــاوى دينيــة
ومذهبيــة وأع ـراف قبليــة الحتــواء العامــة
ا وثقافـ ًة ووعيـاً
مــن األهــايل املغيبــن تعليـ ً
والالهثــن وراء لقمــة العيــش بســبب
البطالــة والفقــر املدقــع!.
ويف التجربــة العراقيــة وبعــد أن أســقطت
الواليــات املتحــدة هيــكل نظــام حــزب
البعــث الشــمويل ،تــم ترشيــع دســتور دائــم
حظــي بتصويــت الغالبيــة العظمــى مــن
الناخبــن العراقيــن يف عــام  ،2005حيــث
أقــ َّر الدســتور الجديــد النظــام الربملــاين
مبجلســن األول للنــواب والثــاين اتحــادي
يضــم ممثــي مكونــات الع ـراق مبــا يشــبه
الكونغــرس األمريــي والعمــوم الربيطــاين

والجمعيــة الوطنيــة الفرنســية ،لكنــه فشــل
منــذ ذلــك الحــن وحتــى يومنــا هذا بإنشــاء
الجــزء الثــاين للربملــان (املجلــس االتحــادي)
مبــا خلــق شــكوكاً يف قانونيــة ودســتورية
مجلــس ال ّنــواب لــدى الكثــر مــن خــراء
الدســاتري وال ُّنظــم الربملانيــة يف الداخــل
والخــارج ،وأتــاح فرصــة لهيمنــة القــوى
الراديكاليــة املفعمــة باأليديولوجيــة الدينية

ذات التوجــه املذهبــي بحجــة األغلبيــة
العدديــة (تخمينـاً) لعــدم وجــود أي تعــداد
عــام للســكان منــذ أكــر مــن ربــع قــرن
وباالعتــاد عــى تكهنــات وتقديــرات ال
ميكــن اعتبارهــا ســنداً قانوني ـاً يؤهــل تلــك
القــوى لالســتحواذ عــى كل مراكــز القــرار
الســيايس واألمنــي والعســكري واملــايل
الــذي ادى اىل بلــورة مالمــح الــا دولــة
التــي تناصــب الدولــة العــداء وتعمــل
عــى اضعــاف مفاصلهــا وهيئاتهــا اىل الحــد
الــذي يحــول العـراق مــن نظــام دميقراطــي
برملــاين مفــرض إىل نظــام شــمويل بــأدوات
دميقراطيــة ،حيــث أكــدت نتائــج االنتخابات
األخــرة التــي جــرت يف العــارش مــن أكتوبــر
2021م والتــي أظهــرت تراجعـاً كبــراً لتلــك
القــوى التــي وقفــت رسا وعالنيــة وراء
مــروع الالدولــة ،ورغــم مــا بذلتــه مــن
محــاوالت الهيمنــة عــى صناديــق االقــراع
باذرعهــا العســكرية وفصائلها امليليشــياوية،
وإرصارهــا عــى إلغــاء تلــك النتائــج أو
إشــاعة الفــوىض وتعطيــل الدســتور والحيــاة
السياســية ،فــان مــروع الدولــة تقــدم
بشــكل كبــر ازاء تقهقــر تلــك القــوى التــي
كانــت قــد اعتــرت الربملــان ليــس أكــر
مــن قميــص عثــان تثبــت بــه رشعيتهــا،
وســل ً
ام تعتــي بــه منصــة الحكــم والتفــرد
ُ
كــا حصــل يف تنصيــب رئيــس الجمهوريــة
خــارج اطــار العــرف الســائد وفــرض مرشــح
حــزيب باســتخدام اغلبيتهــا ،ناهيــك عــن
ترشيــع قانــون الحشــد الــذي يتقاطــع مــع
املــادة الدســتورية التاســعة أو ًال ،والتــي
ـص عــى أنــه:
تنـ ّ
«يحظــر تكويــن ميليشــيات عســكرية
خــارج إطــار القــوات املســلحة»
أي مبعنــى املنــع الكامــل النشــاء أي فصائــل
أو جامعــات مســلحة خــارج املنظومــة
العســكرية الرســمية للبــاد ،إضافــة اىل
املامرســات والكيانــات التــي أسســتها رغــم
منعهــا وتحرميهــا يف الدســتور حســب املــادة
تنــص عــى أنــه:
الســابعة أو ًال والتــي
ُّ

« يحظــر كل كيــان أو نهــج يتبنــى العنرصية
أو اإلرهــاب أو التكفــر أو التطهــر الطائفــي
أو يحــرض أو ميهــد أو ميجــد أو يروج أو يربر
لــه ،وبخاصــة البعــث الصدامــي يف الع ـراق
ورمــوزه وتحــت أي مســمى كان ،وال يجــوز
أن يكــون ذلــك ضمــن التعدديــة السياســية
يف العـراق ،وينظــم ذلــك بقانــون».
ولألســف ليــس الحــال يف بقيــة دول الحبــو
الدميقراطــي (ليبيــا وســوريا واليمــن) أفضل
مــن الع ـراق ،حيــث غيــاب مفهــوم جامــع
للمواطنــة وانعــدام أي وعــي دميقراطــي
وطنــي ،مــع هيمنــة التيــارات الدينيــة
املذهبيــة وشــيوخ القبائــل والعشــائر واملــال
الســيايس والتدخــات اإلقليميــة يف ظــل
خطــر
فســاد مــايل مريــع أ ّدى إىل انحــدا ٍر
ٍ
يف مســتويات املعيشــة وتدهــور الخدمــات
وانتشــار البطالــة وأعــال الجرميــة املنظمــة
مــن قبــل جامعــات مســلحة وأذرع
ميليشــياوية ملعظــم الكتــل واألحــزاب
املهيمنــة عــى البــاد ،مبــا ُيعيــق أي تطــور
نوعــي للتطبيقــات الدميقراطيــة وفشــل
ذريــع لنظــام الحكــم وعمليتــه السياســية.
إن نتائــج االنتخابــات االخــرة اثبتــت
فــوز اصحــاب مــروع الدولــة امــام تلــك
املجموعــات املنفلتــة التــي تحــاول اضعــاف
الدولــة لحســاب فــوىض الــا دولــة واذرعهــا
املســلحة ،ومــا الـراع الحــايل بــن الرابحــن
والخارسيــن يف ســباق االنتخابــات حــول
النتائــج ،اال ارصار تلــك القــوى عــى
ايقــاف عجلــة تقــدم واســتقرار البلــد الــذي
انتفــض شــعبه وعاقــب تلــك الكيانــات
التــي تســببت يف انحــداره وتقهقــره ،وهــي
بالتــايل فرصــة تاريخيــة جديــة لالنعتــاق
مــن هيمنــة العقليــة الشــمولية التــي كانــت
متثلهــا قــوى الخارسيــن ،وعكــس ذلــك فــان
العــراق ســيقع بالكامــل يف حقبــة ســوداء
أكــر ظالمــا وتطرفـاً مــن األنظمــة الســابقة
التــي حكمتــه منــذ  1958ولحــد يومنــا
هــذا!.
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اقرار
قوانين
التقاعد
االدعاء بحاجة
الدولة والتغاضي
عن حاجات
المستحقين
ومتغيرات الحياة
لــم يتوصــل ســكان العــراق حتــى اآلن ،الســيما المعنييــن
منهــم بالســعي إلــى التقاعــد والحيــاة الهادئــة بعــد
ســني العمــل المضــن ،لــم يتوصلــوا إلــى الفهــم الواضــح
للصيغــة النهائيــة لقانــون التقاعــد ،ففــي كل آن تجــري
مراجعــة تعديــات جديــدة ،وكثيــرا مــا أعلــن عــن قــراءة
اولــى وثانيــة للتعديــات مــن دون ان يــرى النــور مجمــل
القانــون ،بحســب المراقبيــن ،يضــاف إلــى ذلــك إخفــاق
مجلــس النــواب االتحــادي فــي عقــد جلســاته بخاصــة فــي
األيــام األخيــرة مــن تواجــده قبــل حلــه.
فيــــلي
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أنظمــة التقاعــد يف املنطقــة وعــدم مواكبة
ا لعرص
وبحســب املتابعــن فربغــم أن أول أنظمــة
التقاعــد العربيــة أقـ ّرت منــذ وقــت مبكــر
وكان ذلــك يف الجزائــر ( )1949وبعدهــا يف
مــر ( )1955مثــا إال أن هــذه األنظمــة
مل تشــهد تغيــرات كافيــة لتتناســب مــع
املتغــرات االقتصاديــة محليــا وعامليــا،
بحســب املحللــن الذيــن يــرون أن
تلــك األنظمــة يف العــامل العــريب تنهمــك
بالسياســة و بأمــور تعدهــا أكــر إلحاحــا،
وتنــى املتقاعــد وترتكــه وحــده ملواجهــة
صعوبــات حياتــه بعــد ســني العمــل
الشــاق ،برغــم ان حاجــات النــاس هــي
اســاس بنــاء البلــدان.

وتشــر تقاريــر البنــك الــدويل إىل أن
أنظمــة التقاعــد العربيــة تغطــي 35
باملئــة فقــط مــن الســكان «يفــرض ان
تغطــي نســبة  ،»100%وتــويص بــرورة
اتخــاذ إج ـراءات جديــة إلصــاح الخطــط
التقاعديــة قبــل أن يفــوت األوان؛ بحســب
تعبريهــا فأعــداد املتقاعديــن يف الــدول
العربيــة يف تزايــد مســتمر.
ومــن الــروري التنويــه هنــا إىل تقاريــر
األمــم املتحــدة ،التــي تلمــح إىل أن أعداد
املســنني (فــوق ســن  )65يف املنطقــة
العربيــة ســتتجاوز أعــداد األطفــال (تحــت
ســن الـــ  )15بحلــول عــام  ،2050ويعــود
ذلــك لعــدة أســباب منهــا تراجــع معدالت
الخصوبــة والــوالدات وارتفــاع متوســط

األعــار يف دول عــدة ،وتضيــف األمــم
املتحــدة انــه يف الوقــت الــذي ينتظــر
فيــه كثــر مــن النــاس بلــوغ ســن التقاعــد
لبــدء مرحلــة جديــدة يف حياتهــم براحــة
بعيــدا عــن ضغــوط العمــل والحيــاة
املســتمرة ،يضطــر كثــر مــن املتقاعديــن
يف العــامل العــريب إىل إيجــاد عمــل يســد
لهــم رمــق العيــش ويضمــن لهــم حيــاة
كرميــة ،لكنهــم غالبــا مــا يجــرون عــى
قبــول وظائــف يف قطاعــات غــر نظاميــة
تحــت ظــروف غــر عادلــة تنهكهــم،
بحســب تقاريــر املنظمــة الدوليــة.
ويف العــراق برغــم مــرور مــدة طويلــة
منــذ إســقاط النظــام املبــاد قبــل اكــر
مــن  ١٨عامــا فــإن اصــدار قانــون عــري
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''

المسؤولين ال يتطرقون الى افواج
االطباء والصيادلة الذين تخرجهم
المؤسسات التعليمية في كل عام
كبديل عن المتقاعدين ،فيمكثون عاطلين
عن العمل؛ كما يشير المتخصصون
بالقوانين إلى أنه كثيرا ما يرد الحديث
في العراق عن حقوق الحكومة على
العاملين في العمل من دون التطرق
إلى حقوق هؤالء في التقاعد التي تعد
متواضعة كثيرا قياسا إلى دول العالم.
مكتمــل لتقاعــد ينصــف العاملــن مل يــزل
طــي املباحثــات اململــة ،برغــم أن تلــك
املــدة كافيــة إلصــدار قانــون يفــرض أن
يكــون ســهال وسلســا ،وحتــى شــهر آب
عــام  ٢٠٢١مل يــزل الحديــث يــدور بشــأن
قـراءات ونقاشــات إلصــدار قانــون التقاعد
املوحــد؛ ففــي  22آب  2021قالــت لجنــة
الصحــة النيابيــة ان مجلــس النــواب
العراقــي لديــه نيــة يف تعديــل قانــون
التقاعــد ،ورصحــت لوســائل اإلعــام انــه
«مــن الصعــب ان يحــال االطبــاء واســاتذة
الجامعــة والقــادة العســكريني عــى
التقاعــد يف ســن  60عامــا وهــم يف أوج
الخــرة املهنيــة ،التــي البــد مــن االســتفادة
منهــا يف خدمــة البــاد واملواطنــن»،
بحســب قولهــا؛ ويلفــت املتخصصــون
اىل ان املســؤولني ال يتطرقــون اىل افــواج
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االطبــاء والصيادلــة الذيــن تخرجهــم
املؤسســات التعليميــة يف كل عــام كبديــل
عــن املتقاعديــن ،فيمكثــون عاطلــن عــن
العمــل؛ كــا يشــر املتخصصــون بالقوانــن
إىل أنــه كثــرا مــا يــرد الحديــث يف العـراق
عــن حقــوق الحكومــة عــى العاملــن يف
العمــل مــن دون التطــرق إىل حقــوق
هــؤالء يف التقاعــد التــي تعــد متواضعــة
كثــرا قياســا إىل دول العــامل.
وكان مديــر عــام الهيئــة الوطنيــة
للتقاعــد يف العــراق قــد قــال ،أن آخــر
إحصائيــة لعــدد املتقاعديــن لشــهر
كانــون األول  2020بلــغ نحــو مليونــن
و 486ألفــاً ،مقســمني بحــدود مليــون
و 942الفـاً ضمــن الهيئــة ونحــو  544ألفـاً
ضمــن صنــدوق التقاعــد» ،وبشــأن قانــون
التقاعــد الجديــد ،يقــول ان «تخفيــض

الســن القانونيــة يتســبب بخســارة
صنــدوق التقاعــد ل  3ســنوات مــن
التوقيفــات التقاعديــة» ،مشــرا بالقــول ان
«امللــف كان سياســياً بامتيــاز ،مدعيــا أن
‹اإلحــاالت املبكــرة تــر صنــدوق التقاعــد
وتربــك عمــل الهيئــة النــه ســتصبح هنــاك
اعــداد كبــرة محالــة عــى التقاعــد وان
هنــاك تعديــ ًا للقانــون ســرى النــور يف
األيــام املقبلــة ألن فيــه بعــض الهفــوات
نتيجــة التــرع باصــداره».
واملفارقــة هنــا ان قانــون التقاعــد املــدين
رقــم ( )33لســنة  1966كان سلســا
وواضحــا ففــي مــادة  2مينــح كل موظــف
تنتهــي خدمتــه الحقــوق التقاعدية إذا كان
قــد أكمــل خمــس عــرة ســنة او أكــر يف
خدمــة تقاعديــة ،و إذا مل يكــن قــد أكمــل
خمــس عــر ســنة يف خدمــة تقاعديــة

يســتحق مكأفــاة تقاعديــة ،فيــا مل يــزل
الجــدل بشــأن مكافــأة الخدمــة يثــر يف
ايامنــا الحاليــة كثــرا مــن املشــكالت؛
كــا مل تــزل مــواد القانــون بشــأن رواتــب
املســؤولني مثــار اخــذ ورد ومل توضــح
لحــد اآلن ،فيــا قانــون عــام  1966نــص
مــن دون لبــس عــى « يســتحق الوزيــر
راتبــا تقاعديــا عــن خمســن دينــارا ان
كانــت خدمتــه التقاعديــة ال تقــل عــن
عــر ســنوات واقــل مــن خمــس عــرة
ســنة وال يقــل عــن ســتني دينــارا ان
كانــت خدمتــه التقاعديــة ال تقــل عــن
خمــس عــرة ســنة» ،كــا نــص عــى منــع
حتــى املتهمــن بالتزويــر مــن االســتحقاق
التقاعــدي اذ نصــت مــادة  1 / 4ج «يحــرم
املوظــف او املتقاعــد مــن الحقــوق
التقاعديــة إذا ارتكــب جرميــة التزويــر

او االختــاس بــرف النظــر عــن مــدة
الحكــم ونوعــه».
تجارب العامل وحساب راحة كبار السن
يف املانيــا مثــا وبشــكل عــام ،تجــري
تغطيــة األفــراد الذيــن يتلقــون معاشــاً
قانونيــاً مبــا يســمى «التأمــن الصحــي
للمتقاعديــن» ،مــن قبــل رشكات التأمــن
الصحــي يف حــال كان الشــخص قــد تعاقــد
ســابقاً مــع رشكــة تأمــن صحــي محــددة،
ميكنــه البقــاء معهــا بعــد التقاعــد ،وإذا مل
يحصــل الشــخص عــى أي معــاش تقاعدي
أو كان املعــاش التقاعــدي منخفضـاً للغاية
وال يغطــي تكاليــف املعيشــة ،ميكــن
تقديــم طلــب للحصــول عــى مــا يســمى
«التأمــن األســايس»،»Grungsicherung
يدفــع بــد ًال مشــابهاً للمســاعدة
االجتامعيــة ،حتــى يتمكــن الشــخص مــن

دفــع رســوم اإليجــار والخدمــة ورســوم
الرعايــة الصحيــة والتأمــن طويــل األجــل
وكذلــك تكاليــف الطعــام واملالبــس،
ويحــق للشــخص الحصــول عــى التأمــن
األســايس إذا وصــل إىل الســن القانــوين
للحصــول عــى معــاش الشــيخوخة
النظامــي ،او ال يوجــد لديــه أي أصــول،
ودخلــه الشــهري أقــل مــن  838يــورو ،مبــا
يف ذلــك املعــاش التقاعــدي ،وتراعــى يف
ذلــك أجــور املهــن املمكنــة ودخــل الــزوج
أو الزوجــة ،بحســب القانــون االملــاين ،كــا
وأصبــح مــا يســمى بـــ «املعــاش التقاعــدي
متاحــا منــذ
األســايس» « ً »Grundrente
كانــون الثــاين 2021؛ وميكــن الحصــول
عليــه يف حــال بلــوغ الحــد األدىن لســن
معــاش الشــيخوخة االعتيــادي ،ويقــدم
طلــب للحصــول عــى التأمــن األســايس
مبــارشة يف مكتــب الرعايــة االجتامعيــة
التابــع ملــكان اإلقامــة ،وتجديــد الطلــب
كل  12شــهراً .ومثــت معــاش «»Riester
و « »Rürupمــن طــرق االدخــار املدعومة
مــن الدولــة تســهم الدولــة فيــه مببلــغ
شــهري معــن يف حســاب تقاعــد الشــخص
املعنــي ،إذا كان الشــخص يدفــع أيضــاً
مبلغــاً معينــاً كل شــهر وميكــن ألي
شــخص يســهم يف التأمينــات االجتامعيــة
تقديــم طلــب للحصــول عــى معــاش
« ،»Riesterحتــى اذا مل تــك لديــه وظيفــة
او عمــل ،وذلــك يعــد مفيــداً بشــكل
خــاص لألشــخاص ذوي الدخــل املنخفــض
ولديهــم عديــد مــن األطفــال ،و ميكــن
للعاملــن لحســابهم الخــاص واملســتقلني
الحصــول عــى معــاش « »Rürupوامليــزة
يف هــذا هــي أن مســاهامتهم معفــاة مــن
الرضائــب.
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فـــ

سـياســة

تقرير أمريكي

الكاظمي رجل نادر
ورافض ألنهار الدم

مايكل نايتس

مايكل نايتس هو زميل
في برنامج الزمالة «ليفر»
في معهد واشنطن ومقره
في بوسطن ،ومتخصص في
الشؤون العسكرية واألمنية
للعراق وإيران ودول الخليج.
فيـــلي
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وصــف تقريــر امريــي للباحــث يف معهــد
واشــنطن االمريــي مايــكل نايتــس ،رئيــس
الحكومــة العراقــي مصطفــى الكاظمــي
بـ»الرجــل النــادر الرافــض ألنهــار الــدم».
وخلــص نايتــس يف التقريــر الــذي
ترجمتــه مجلــة «فيــي» ،اىل ان «محاولــة
امليليشــيات اغتيــال رئيــس الحكومــة
العراقــي مصطفــى الكاظمــي ،تؤكــد انــه
«قــد فعــل شــيئا صحيحــا للعــراق خــال
العامــن املاضيــن ،معتــرا ان عــى املجتمــع
الــدويل أن يــدرك مــدى نــدرة العثــور عــى
زعيــم يرفــض إطــاق العنــان للوحشــية
عندمــا يكــون تحــت ضغــط شــديد ،وان
تعيــن مثــل هــذا القائــد لرئاســة الحكومــة
املقبلــة ،ميثــل خطــوة إيجابيــة وحيويــة
تجعــل التغيــر اإليجــايب ممكنــا.
وتحــت عنــوان «ترويــع مصطفــى
الكاظمــي» كتــب نايتــس تقريـرا قــال فيــه،
إنــه «يف اللغــة اإلنكليزيــة القدميــة ،تعنــي
كلمــة ترويــع اختبــارا للصــر والجلــد ،أو
معانــاة مــع تجربــة مريــرة ،أو التعــرض
لإلغـراء والتعذيــب ،ويف الديانــة املســيحية،
ميــر املســيح بتجربــة مروعــة بعــد موتــه
وقبــل قيامتــه وهــو يعــر الجحيــم».
واضــاف «مــن املؤكــد أن رئيــس الــوزراء
الكاظمــي ال يدعــي أنــه أكــر مــن مج ـ ّرد
رجــل يبــذل قصــارى جهــده ،لكنــه
أيضــا ميــر بتجربــة مروعــة بينــا يعيــش
العــراق محنتــه املعتــادة مــن انتخابــات
ومســاع
ومســاومات سياســية شــاقة
ٍ
لتشــكيل الحكومــة».
وذكــر التقريــر باســقاط قنابــل عــى
منــزل الكاظمــي يف الســابع مــن نوفمــر/
ترشيــن الثــاين الحــايل ،يف محاولــة لرتهيــب
السياســيني مــن جميــع األطيــاف ،مضيفــا
انهــا ليســت املــرة األوىل التــي تســتهدف
فيهــا امليليشــيات الكاظمــي واملق ّربــن منه»
حيــث حدثــت املواجهــة الجســدية األوىل
بــن الكاظمــي وامليليشــيات املدعومــة مــن

30

العدد 215
الســنة السابعـة عشر

إيـران يف خــال العمليــة الســابقة لتشــكيل
الحكومــة يف نيســان/أبريل  ،2020عندمــا
قــام حــوايل مائــة رجل مسـ ّلح من ميليشــيا
«كتائــب حــزب اللــه» املدعومــة مــن ايـران
مبحــارصة الكاظمــي وحراســه يف دار ضيافــة
رئاســة الــوزراء ،وهــو نــوع مــن الفنــادق
املخصصــة للمســؤولني والــزوار الحكوميــن.
وكان الكاظمــي آنــذاك رئيــس جهــاز
املخابــرات الوطنــي .وتابــع انــه «عــى
الرغــم مــن أن رجالــه يتمتعــون بحاميــة
جيــدة ،فانهــم كانــوا عاجزيــن أمــام مائــة
رجــل مــن رجــال امليليشــيات الذيــن حمــل
بعضهــم قذائــف صاروخيــة مــن نــوع
مصممــة لتفجــر املركبــات
«آر يب جــي» ّ
املد ّرعــة واملخابــئ».
واضــاف أن «حــ ّراس الكاظمــي كانــوا قــد
اشــتبكوا مــع مقاتــي «كتائــب حــزب
اللــه» قبــل بضعــة أيــام ،فانتهــزت «كتائــب
ـارس
حــزب اللــه» الفرصــة للقبــض عــى حـ ٍ
شــخيص وتعنيفــه وإلقائــه يف الســجن،
وذلــك بهــدف توجيــه رســالة إىل الرجــل
الــذي تو ّقــع الكثــرون أن يصبــح رئيــس
الــوزراء القــادم.
واعتــر التقريــر ان «محاولــة الرتهيب هذه
بــاءت بالفشــل ،فقــد أصبــح الكاظمــي
فع ـ ًا رئيســا للــوزراء ،حتــى بعــد أن حــذر
حســن مؤنــس (أبــو عــي العســكري) مــن
أن تعيينــه ســيعترب عمــا حربيــا وســوف
«يحــرق مــا ت ّبقــى مــن اســتقرار الع ـراق».
وعــاد التقريــر اىل حزيران/يونيــو 2020
عندمــا كان الكاظمــي قــد اســتقر يف منصب
رئيــس الــوزراء ،ولكنــه ظــل مقيــا يف الفيال
نفســها الواقعــة عــى ضفــاف نهــر دجلــة،
والتــي ميلكهــا كاتــب مشــهور وصديــق
للكاظمــي ،مذكــرا بانــه عندمــا الكاظمــي
امــر بالقبــض عــى «إرهــايب مــن كتائــب
حــزب اللــه» ،أرســلت امليليشــيا قافلــة
أخــرى مــن الشــاحنات املسـ ّلحة إىل منزلــه
ونصبــت مدف ًعــا مــزدوج الفوهــة مضــادا

للطائــرات يف الخــارج أثنــاء «التفــاوض»
عــى إطــاق رساح الســجني.
وتابــع قائــا ان «مــا ال يعرفــه معظــم
العراقيــن هــو أنّ الكاظمــي مل يطلــق رساح
عنــر كتائــب حــزب اللــه بعــد محــاوالت
التخويــف هــذه ،وبــدال مــن ذلــك ،تــم
اطــاق رساح العنــر بعــد أشــهر عــدة
مبوجــب أمــر صــادر عــن هيئــة قضائيــة
تع ّرضــت للتخويــف».
واضــاف انــه «بعــد أســابيع فقــط مــن
توليــه رئاســة الــوزراء ،وتلقيــه إشــارات
مرتجفــة مــن قادتــه العســكريني ،مل يكــن
الكاظمــي مســتعدا للمخاطــرة بالدخــول يف
حــرب واســعة النطــاق مــع امليليشــيات».
واوضــح التقريــر ان «الكاظمــي يتمتــع
اليــوم بحاميــة أفضــل مــا كانــت عليــه
صممــت إجراءاتــه
يف ذلــك الوقــت ،حيــث ّ
األمنيــة ودعمــه الــدويل بدقــة ،لــردع
الجيــش الصغــر مــن قــوات امليليشــيات
املتوفــرة ملهاجمتــه ،ولهــذا أطلقــوا عليــه
طائــرة بــدون طيــار بــدال مــن ذلــك».
ولفــت التقريــر اىل انهــا ليســت املــرة
األوىل التــي يتعــرض فيهــا منــزل الكاظمــي
لهجــوم بطائــرة مســرة ،ففــي  4آذار/مارس
العــام  ،2021استشــعرت امليليشــيات
بشــكل صحيــح بدايــة مفاوضــات قبــل
االنتخابــات لتهميشــها بعــد انتخابــات
 10ترشيــن األول/أكتوبــر املقبلــة ،فــر ّدت
بإلقــاء طائ ـرات مســرة عــى منــازل كبــار
القــادة السياســينيَ ،مبــن فيهــم الكاظمــي،
ورضبــت مروحــة رباعيــة («كوادكوبــر»)
منزلــه يف تنبيــه مســبق إىل هجــوم الطائــرة
املســرة املســلحة يف  7نوفمــر.
وبرغــم اشــارة التقريــر اىل ان اســراتيجية
الكاظمــي بالــرد التدريجــي ضــد
ٌ
بطيئــة بشــكل محبــط النهــا
امليليشــيات،
تقتــر عــى اســتبدال ضابــط مفضــوح من
هنــا ،واعتقــال إرهــايب واحــد مــن هنــاك،
وقضيــة واحــدة ملكافحــة الفســاد ،إال انــه

''

يؤكد استهداف
المليشيات المتكرر

للكاظمي ،بما في ذلك
الهجوم على منزله أن

''

فـــ

سـياســة

الكاظمي كرئيس وزراء

للعراق ،فعل شيئا صحيحا
خالل العامين الماضيين .

اضــاف ان االعتقــاالت ترتاكــم والقضايــا
املرفوعــة أمــام املحاكــم تــؤيت مثارهــا،
موضحــا «مثــل هــذا العمــل يســتغرق
وق ًتــا طويـ ً
ـا ،والعراقيــون محقــون يف نفــاد
صربهــم».
وتابــع قائــا «يف حــن أنً أي رئيــس وزراء
عراقــي ميكــن أن يصبــح بســهولة ديكتاتــورا
وقائــدا لفــرق املــوت ،فــان الكاظمــي ال
يريــد أن تســيل أنهــار مــن الدمــاء يف بغداد
إذا كان باإلمــكان تخفيــف آالم النــاس
العاديــن عــر إضعــاف تلــك امليليشــيات
بشــكل تدريجــي وثابــت».
واعتــر التقريــر ان «الكاظمــي هــو واحــد

مــن العراقيــن الذيــن يواصلــون الدفــاع
عــن ســيادة القانــون ،وعــى املجتمــع
الــدويل أن يــدرك مــدى نــدرة العثــور عــى
زعيــم يرفــض إطــاق العنــان للوحشــية
عندمــا يكــون تحــت ضغــط شــديد للقيــام
بذلــك».
وذكــر التقريــر بــان «امليليشــيات املدعومــة
مــن إيــران اســتهدفت هــذه املــرة
الدرجــات األماميــة يف منــزل الكاظمــي
املتواضــع عــى نهــر دجلــة ،وانــه عــى
هــذه الدرجــات بالــذات وقــف قائــد فيلــق
القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليــراين
قاســم ســليامين ليعــرض عــى الكاظمــي

رئاســة الــوزراء يف العــام  2018رشط أن
يوافــق عــى الخضــوع لطهــران ويكــون
رئيســا لحكومتهــا يف العــراق ،وعندمــا
رفــض ،اختــاروا عــادل عبــد املهــدي بـ ً
ـدل
منــه ،واســتمرت حقبتــه املد ّمــرة لعامــن
فقــط».
واضــاف ان «الكاظمــي اصبــح رئيســا
للــوزراء بعــد ذلــك لكــن ليــس بفضــل
تدخــل إيــران ،وبرغــم مــن تهديــدات
القتــل مــن إيــران وميليشــياتها».
واآلن ،يقــول التقريــر انــه «ىف حــن يســعى
العــراق اىل تشــكيل حكومــة جديــدة
بعــد االنتخابــات ،فــان امليليشــيات ذاتهــا
وضعــت خطــا أحمــر يفيــد بــأن رئيــس
الــوزراء القــادم ميكــن أن يكــون أي شــخص
باســتثناء الكاظمــي .وبالطبــع ينقــل هــذا
التــرف إلينــا رســالة مــا».
وذكــر التقريــر بقــول الكاتبــن العراقيــن
حمــزة حــداد ومحمــد الوائــي يف مقــال
نــر يف «منتــدى فكــرة» (التابــع ملعهــد
واشــنطن) يف العــام  ،2018بــان العــراق
بحاجــة إىل قائــد ذي رؤيــة إذا مــا أريــد
للبــاد أن تتعــاىف» ،لكــن التقريــر قــال ان
الع ـراق يحتــاج أيضــا إىل قائــد شــجاع ذي
وحــس باملســؤولية».
حــي
ٍّ
ضمــر ّ
واضــاف انــه «يف ظــل هــذا النظــام املركزي،
مــن الــروري وجــود رئيــس وزراء جيــد
إلبقــاء الع ـراق عــى املســار الصحيــح ،وان
تعيــن مثــل هــذا القائــد ميثــل خطــوة
إيجابيــة وحيويــة تجعــل التغيــر اإليجــايب
ممكنــا ،وانــه بغــض النظــر عــا إذا كان
الكاظمــي ســيصبح رئيســا للــوزراء لواليــة
أخــرى أم ال ،تشــر جهــود امليليشــيات
إلغرائــه وتعذيبــه ،إىل أنــه فعــل شــيئا
صحيحــا يف هذيــن العامــن املاضيــن ،وأنــه
عــى رؤســاء الــوزراء املقبلــن أن يحــذوا
حــذوه يف املســتقبل ،وعــى أصدقــاء
العــراق دعــم املثــل التــي قدمهــا».
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الســنة السابعـة عشر

فيـــلي

عــى الرغــم مــن انحســار االعتقــاد بنظرية
املؤامــرة يف كل مــا يحصــل مــن أحــداث
لكــن االعتقــاد بهــا
داخليــة وخارجيــة،
ّ
يطــل علينــا بــن الحــن واآلخــر ،يف بارانويــا
جامع ّيــة تبنــي االســتدالالت عــى أســس
وهم ّيــة ،تســتخلص منهــا حقائــق مطلقــة.
هــذه البارانويــا تتطــور اىل تجل ّيــات وبائية
بــن أفـراد الشــعوب التــي تشــهد الحــروب
والنزاعــات ،ويف مجتمعــات الفســاد ،ويف
حقــب االنكســارات الداخليــة والخارجيــة،
ـرف
حــن يفقــد الفــرد الثقــة بأمتــه ،ويتـ ّ
بســلوك ،ناجــم عــن االســتالب الحضــاري
والوجــودي.
وأكــر مــا أصــاب العراقيــن والعــرب
مــن هــذا الــداء الفكــري ،تلــك االحــداث
املرتبطــة بالحــرب العامليــة األوىل والثانيــة،
والتــي
انتابــت بنتائجهــا اغلــب دول العــامل،
الســيام أوربــا والــرق األوســط ،لكــن
يــرون عــى انّ مــا حــدث
العــرب
ّ
كان مؤامــرة مد ّبــرة ضدهــم ،وحدهــم،
محجمــن عــن إدراك عــامل جديــد يتشـ ّ
ـكل.
قرعــت تداعيــات الحــرب األوىل ،أبــواب
أوربــا ،قبــل العــرب ،حــن ســقطت
إمرباطوريــات النمســا واملجــر وروســيا
والدولــة العثامنيــة ،ورســمت خريطــة
جديــدة للــرق األوســط.
وأحدثــت الحــرب دوال ،مثــل
تشيكوســلوفاكيا ،ويوغوســافيا ،واتفــق
األقويــاء عــى توحيــد بولنــدا التــي كانــت
مقســمة بــن النمســا وروســيا وبروســيا،
فيــا أوجــد املنتــرون ،دولــة النمســا
الحاليــة.
أصيــب العــرب بخيبــة أمــل كبــرة بعدمــا
اتفــق الربيطانيــون رسا مــع الفرنســيني يف
 1916عــى اقتســام الــرق األوســط ،لكــن
الحقيقــة انهــم مل يكونــوا وحدهــم الذيــن
طالتهــم التجزئــة ،الن الخارطــة السياســية
الجديــدة شــملت تركيــا وأوربــا.
ال أحــد ينكــر التداعيــات الســلبية التــي

حفــرت املســتنقعات األيديولوجيــة
واالقتصاديــة والسياســية ،للعــرب ومنطقــة
الــرق األوســط ،لكــن يجــب ان ال نحكــم
عــى االحــداث التاريخيــة مــن منطلــق
املؤامــرة فقــط ،النّ الخارطة الجيوسياســية
التــي رســمتها القــوى العظمــي ،شــملت
كافــة أرجــاء العــامل ،لكــن التفــاوت ،ان
البلــدان األخــرى ،مل تعــد تتــكأ عــى عقــد
تاريخيــة مثلــا يتكــئ عليهــا العــرب،
وتتضخّ ــم لديهــم حتــى باتــوا يعيشــون
عــى حطــام أحــداث أنتجــت واقعــا
معــرف بــه أمميــا ،شــاءوا أم أبــوا.
الشــعوب ومنهــم االوربيــون أســدلوا
الســتار عــى املــايض ،وهــم الذيــن ذاقــوا
مــرارة خرائــط جديــدة جــ ّزأت بلدانهــم،
بــل ان روســيا اقتنعــت واىل االبــد بــدول
جديــدة تشــكلت مــن أراضيهــا وهــي كل
مــن فنلنــدا واســتونيا وليتوانيــا والتفيــا.
يعتقــد كتــاب مســتقبل الــرق األوســط
وهــو مــن تحريــر هيــو مايلــز وأالســتري
نيوتــن ،ان التكدســات التاريخيــة
والتفســرات
لهــا مــن بــاب املؤامــرة ،ضعضعــت ثقــة
الشــعوب العربيــة بنفســها وبأنظمتهــا،
التــي تأسســت برعايــة االوربيــن ،يف
اعتقــاد بانهــا مــن صنيعــة الغــرب ،األمــر
الــذي دفــع أعــدادا متزايــدة مــن النــاس
إىل حــركات التطــرف ،ومــن ثــم صعــود
الجامعــات املســلحة يف جميــع أنحــاء
املنطقــة.
ومــن غــر تربئــة القــوى الغربيــة مــن
الجــروح الكبــرة التــي ألحقتهــا بالشــعوب
العربيــة ،لكــن ذلــك يجــب ان ال يكــون
العلــة الوحيــدة التــي أنجمــت التخلــف
والفــوىض وعــدم القــدرة عــى النهــوض،
ذلــك ان أمــا كثــرة ّ
تقطعــت أوصالهــا،
وذاقــت مــرارة االنكســار ،ودفعــت
التعويضــات ،لكنهــا نجحــت يف النهــوض
مــن جديــد ،بــل وتفوقــت عــى الــدول
التــي احتلتهــا يف يــوم مــن األيــام.

2021

تشرين الثاني  /نوفمبر

33

فـــ

سـياســة

ما الذي تغير في مواقف
المعترضين على نتائج االنتخابات
كان المعترضــون علــى نتائــج االنتخابــات العراقيــة هــم مــن أشــد
المطالبيــن بعقدهــا فــي الموعــد المحــدد لهــا فــي العاشــر مــن
شــهر تشــرين االول  ، 2021وكانــوا يطلــون بصــورة شــبه يوميــة مــن
علــى شاشــات الفضائيــات ،وفــي مواقــع التواصــل االجتماعــي داعيــن
النــاس إلــى المشــاركة المكثفــة فيهــا؛ وكثيــرا مــا كان يحلــو لهــم
الحديــث عــن مؤامــرة خارجيــة لدفــع العراقييــن الــى مقاطعتهــا.. ،
صادق االزرقي

ومل تخلــو عبــارات بعضهــم مــن شــتم
املقاطعــن وتخوينهــم برغــم أن تيــار
املقاطعــة كان قــد رســخ أقدامــه بقــوة
منــذ انتخابــات عــام  2018التــي قاطعتهــا
أغلبيــة الســكان.
لقــد ســبق ان انتقدنــا ،االســلوب
الرخيــص الــذي كان بعــض املرشــحني
يديــرون بوســاطته حمالتهــم االنتخابيــة،
فيدعــون مــن ضمــن مــا يدعــون إىل نبــذ
املقاطعــة ،وتلــك ليســت مــن مســؤوليتهم
واختصاصهــم طبعــا ونبهنــا اىل ذلــك يف
حينــه ،إذ أن دور املرتشــح لالنتخابــات يجب
أن يكــون مقصــورا عــى طــرح برنامجــه
االنتخــايب ودعــوة النــاس إىل التصويــت
لــه ولشــخصه ،وال عالقــة لهــم باملقاطعــة
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مــن عدمهــا ،إذ أن التدخــل يف خيــارات
النــاس يف املوقــف مــن االنتخابــات يلقــي
ظــال مــن الشــكوك يف أهليــة املتقدمــن
للرتشــيح وهــو امــر حــذر منــه كثــرون
قبــل االنتخابــات ،و مــا ثبــت بعــد ذلــك يف
نســبة املشــاركة يف االنتخابــات ويف نتائجهــا،
إذ قاطعــت األغلبيــة االقــراع بتحــد ،وحتــى
األقليــة التــي ذهبــت إىل الصناديــق مل
تصــوت ملعظــم هــؤالء املتنمريــن عــى
الشــعب ،وبالنتيجــة ،مل يحصلــوا عــى
األصــوات التــي تؤهلهــم لتشــكيل الســلطة
التنفيذيــة الالحقــة او حتــى املشــاركة فيهــا،
فأقامــوا الدنيــا ومل يقعدوهــا بالحديــث عــن
التزويــر ،متهمــن الجميــع بخذالنهــم؛ ومل
يســتثنوا حتــى ممثلــة االمــن العــام لالمــم

املتحــدة يف العــراق ،التــي طاملــا اثنــوا
عــى دورهــا قبيــل االنتخابــات وتحدثــوا
بفخــر عــن الرقابــة الدوليــة التــي تتوفــر
لالقــراع ،فــا الــذي تغــر مــن وجهــة نظــر
هــؤالء ليوجهــوا الســهام اىل الجميــع فيهــدد
بعضهــم بالحــرب االهليــة ..ولكــن اي
حــرب اهليــة وضــد مــن ..اليــس الفائــزون
عراقيــن ..وهــل ســيهاجمون قــوات الجيــش
العراقــي والتشــكيالت املســلحة العراقيــة
والحكومــة ..رمبــا كان الهجــوم املســلح
عــى رئيــس مجلــس الــوزراء احــد صــور
التهديــد الــذي تبنــوه يف البدايــة ثــم
تراجعــوا عــن ذلــك الحقــا متهمــن جهــات
دوليــة بتدبــره ،ام تــرى انهــم يســعون اىل
امــر آخــر يعــدون لــه ..وايــن دعاواهــم عــن

رضورة صيانــة العمليــة السياســية واحــرام
الدميقراطيــة يف الع ـراق التــي كان يتحــدث
بهــا زعــاء القــوى الخــارسة ،وســبق
لبعضهــم ان ذهــب اىل حــد الدعــوة اىل
الغــاء النظــام الربملــاين واســتبداله بنظــام
رئــايس وذلــك قبــل ان تظهــر خســارتهم،
فاخــذوا يتحدثــون بعدهــا عــن الحاجــة
اىل حكومــة توافــق يشــرك فيهــا الجميــع
مبــن فيهــم الخــارسون ،وطفقــوا يبحثــون
عــن مقعــد هنــا ومقعــد هنــاك بأمــل ان
تقلــب النتيجــة ،بــل ان خارسيــن تجــرأوا يف
ســابقة خطــرة يف العــرف الدميقراطــي عــى
املطالبــة بتوزيــع مقاعــد الفائزيــن إلرضــاء
الخارسيــن ،وذهــب آخــرون اىل طــرح
مرشوعــات تســوية هــي يف حقيقتهــا بالضــد
مــن النظــام الدميقراطــي الحقيقــي الــذي
يســتوجب تواجــد الفائزيــن والخارسيــن؛
متذرعــن بانهــم امنــا يفعلــون ذلــك حفاظــا

عــى الســلم االهــي وتجنــب الحــرب
االهليــة ..فكيــف يســتقيم ذلــك؟ اليســوا
هــم السياســيون الذيــن يفــرض ان يطبقــوا
املســار الدميقراطــي يف العـراق ،الــذي طاملــا
تشــدقوا بالدفــاع عنــه عــى عواهنــه.
ويقينــا ان نتائــج االعرتاضــات عــى نتائــج
صناديــق االقــراع ،لــن تضيــف شــيئا
متمي ـزا اىل الخارسيــن ولــن تغــر املعادلــة
الجديــدة التــي تكونــت ،وعــى الجميــع
ان يقــر بالنتائــج؛ وال بــأس عــى املعرتضــن
اذا كانــوا يريــدون خدمــة الشــعب والبلــد
كــا يقولــون ،ان يشــكلوا املعارضــة النيابيــة
املقبلــة ،إذ سيشــكلون مــع املســتقلني
والترشينيــن ،اذا مل يدعهــم احــد اىل
االشــراك يف الحكومــة معارضــة قويــة،
وليفضحــوا الحكومــة اذا فشــلت يف تلبيــة
مطالــب النــاس ،وليدعــوا اىل اســتقالتها
اذا اخفقــت ،وليذهبــوا اذا ارادوا لتشــكيل

حكومــة ظــل ..أليســت تلــك مــن اساســيات
النظــام الدميقراطــي.
امــا فيــا يتعلــق بالحكومــة املقبلــة ،فربأينــا
انهــا يجــب ان تشــكل مــن القــوى الفائــزة
ولنقــل مــن احــزاب لديهــم اكــر مــن 30
مقعــدا؛ ومــن خــال تطلعنــا يف طبيعــة
تلــك االحــزاب نــرى انهــا متثــل الشــعب
العراقــي بصــورة أمنوذجيــة (فيــا يتعلــق
باملذاهــب والقوميــات) وال بــأس مــن
اضافــة بعــض االســاء االخــرى؛ امــا محاولــة
تغيــر النتائــج بالقــوة والتهديــد باســتعامل
الســاح فهــذا امــر مرفــوض ويعيــد تأكيــد
الحاجــة اىل تخليــص املجتمــع مــن املجاميــع
املســلحة غــر النظاميــة ،ألنهــا تشــكل
مصــدر خطــورة كــرى للبلــد ،وهــي احــد
االســباب الرئيســة التــي ادت اىل املقاطعــة
الكبــرة لالنتخابــات.
عــى الحكومــة ان تتشــكل بتوافــق مــن
فائزيــن يك تكــون حكومة قويــة تنفذ رغبات
النــاس يف الخدمــات وتحقيــق االســتقرار
االقتصــادي واالمنــي وتحفــظ ســيادة البلــد
وثرواتــه؛ ولتتشــكل مقابلهــا معارضــة
وطنيــة قويــة تراقــب اداء الحكومــة ،فتثنــي
عليــه اذا نجــح يف تلبيــة حاجــات النــاس
وتعاقبهــا اذا اخفــت ،ولتطــرح مشــاريعها
هــي ايضــا تحــت قبــة الربملــان ،بهــذا وحــده
نضــع االســس القوميــة للبنــاء الدميقراطــي
الحقيقــي؛ امــا الرجــوع اىل مــا كان يعــرف
بأســلوب وضــع رجــل يف الحكومــة ورجــل
يف املعارضــة والســعي لتشــكيل حكومــة
محاصصــة بتوافــق الجميــع ،فهــو منهــج
مخــادع ولــن يــؤدي اال اىل كــوارث كــرى
تلحــق بالنــاس ،وبخاصــة بعــد ان اثبتــت
الحكومــات االئتالفيــة الســابقة فشــلها
املريــع يف ادارة امللفــات التــي مل تــزل عالقــة
منــذ عقــود ويف طليعتهــا تحقيــق رفــاه
واســتقرار الســكان والقضــاء عــى الفســاد
والبطالــة واالرتقــاء بالخدمــات ،وبنــاء
البلــد ،والتأســيس ملجتمــع متحــر غــاب
عــن انظارنــا طيلــة الحقبــة املاضيــة.
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فـــ

سـياســة

االلغام والمتفجرات
معضلة لم تحل وتضارب في
اعداد الضحايا ومقدار المخاطر
فيـــلي

عانــى المدنيــون العراقيــون بتأثيــر الحــروب المتكــررة وانعــدام االســتقرار
االمنــي والمجتمعــي مــن مشــكالت كبيــرة فــي حياتهــم ،الســيما مــا يتعلــق
بصحتهــم الجســدية والنفســية ،وتمثلــت التأثيــرات بتواصــل المعانــاة الصحية
التــي لــم يســلم منهــا حتــى االطفــال؛ وفضــا عن التأثيرات المباشــرة لألســلحة
الحربيــة التــي اســتعملت فــي اوقــات متعــددة والمــواد الكيمياويــة التــي نتجت
عنهــا ،فــان المخاطــر المتولــدة عــن االســلحة الحربيــة المتروكــة لــم تــزل
تفعــل فعلهــا حتــى اآلن.
يف شــهر ترشيــن الثــاين  ٢٠٢١كشــف تقرير
جديــد ملنظمة،Humanity & Inclusion ،
الدوليــة املعنيــة بدعــم األشــخاص ذوي
اإلعاقــة واملترضريــن يف العــامل بــان هنــاك
نحــو  8.5مليــون عراقــي يعيشــون وســط
أماكــن مميتــة خطــرة تضــم مخلفــات
حربيــة متفجــرة وعبــوات ناســفة ،اذ
يعــد الع ـراق مــن أســوأ البلــدان املتــررة
باأللغــام والذخائــر غــر املنفجــرة ،بحســب
االمــم املتحــدة ،وتذهــب تقدي ـرات اخــرى
اىل ان  10ماليــن عراقــي مهــددون بالخطــر
اذ ان مناطــق اخــرى مل تســجل لــدى االمــم
املتحــدة وبخاصــة يف مــدة احتــال تنظيــم
داعــش ملناطــق واســعة.
يف  ٣٠آب  ٢٠٢١أعلنــت منظمــة األمــم
املتحــدة للطفولــة (يونيســف) ،مقتــل
 35طفــ ًا عراقيــاً وإصابــة  41آخريــن
بتشــ ّوهات ،نتيجــة تع ّرضهــم النفجــار
مخلفــات حربيــة وألغــام يف غضــون ســبعة
اشــهر فقــط؛ ووفقــا ملرصــد األلغــام األرضية
( ،)Landmine Monitorفــإن العـراق مــن
أكــر دول العــامل تلوثــا مــن حيــث مســاحة
املنطقــة امللغومــة ،فضــا عــن التلــوث
بالذخائــر العنقوديــة ومخلفــات حربيــة
أخــرى.
ويقــول بيان للـ (اليونســيف) وبرنامج االمم
املتحــدة االمنــايئ ،ان العراقيــن يعيشــون
وســط واحــدة مــن أكــر تجمعــات االلغــام
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األرضيــة والذخائــر غــر املتفجــرة وغريهــا
مــن املتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب يف
العــامل ،و ان هنــاك  ٤آالف منطقــة متــررة
مســحت منــذ عــام  ،2006ألثــر األلغــام
األرضيــة ،وأن التلــوث مــن املتفجـرات مــن
مخلفــات الحــرب يف العـراق ،أصبــح منتـرا
انتشــارا واســعا ،إىل درجــة أن بعــض برامــج
التنميــة تتعــر بســببه ،الفتــا اىل ان القنابــل
العنقوديــة تعــد مســألة ملحــة عــى وجــه
الخصــوص ،ومنوهــا إىل أن مــا ال يقــل عــن
 55مليــون قنبلــة عنقوديــة قــد أســقطت
يف الع ـراق ،األمــر الــذي يجعــل منــه أكــر
البلــدان تلوثــا يف العــامل بهــذه املخلفــات
القاتلــة.
ويذكــر البيــان بانــه ومنــذ عــام ،2005
متكنــت املشــاريع املدعومــة مــن األمــم
املتحــدة مــن تطهــر  124مليــون مــر
مربــع يف جنــوب العـراق ،وأتلفــت 105221
جســا مــن األجســام املتفجــرة مبــا يف ذلــك
 15793عتــادا مــن الذخائــر العنقوديــة،
ويحــذر البيــان مــن ان األطفــال العراقيــن
يعيشــون يف خطــر كبــر بســبب الذخائــر
غــر املنفجــرة ،التــي ميكــن أن يتصورونهــا
أجســاما غــر مؤذيــة ميكــن اللهــو بهــا،
مشــرا اىل ان ربــع ضحايــا الذخائــر غــر
املنفجــرة يف عــام  2006البالــغ عددهــم
 565ضحيــة ،مــن األطفــال تحــت ســن
الثامنيــة عــرة ســنة.
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وينقــل عــن كبــر مستشــاري األعــال
املتعلقــة باأللغــام لربنامــج االمــم املتحــدة
االمنــايئ قولــه ،انــه ســيكون لتطهــر الذخائــر
الخطــرة يف العــراق أثــرا مبــارشا وفوريــا
عــى الســكان ،مســتدركا ،إذا قمنــا بزيــادة
جهودنــا ميكننــا إزالــة أحــد مخاطــر األمــن
اإلضافيــة التــي ال حاجــة للشــعب العراقــي
لهــا وتســهيل إعــادة إعــار املجتمعــات
امللوثــة.
ويف نيســان  ٢٠٢١دعــا أمــن عــام األمــم
املتحــدة أنطونيــو غوترييــش ،إىل بــذل
مزيــد مــن الجهــود للقضــاء عــى األلغــام
واملتفجــرات بجميــع أشــكالها ،قائــا إن
اســتعاملها يعكس "أســوأ مــا يف اإلنســانية"،
مبينــا أن هنــاك أكــر مــن  160دولــة
طرفــا يف اتفاقيــة حظــر األلغــام املضــادة
لألفــراد ،داعيــا الــدول التــي مل تنضــم
بعــد إىل االتفاقيــة إىل القيــام بذلــك مــن
دون تأخــر ،ويشــدد عــى ان "اإلجــراءات
املتعلقــة باأللغــام تعنــي العمــل عــى
الوقايــة ،لوضــع حــد للتهديــد مــن مصــدره،
تعنــي تطهــر األرايض امللوثة إلنقــاذ األرواح
ومتكــن التعــايف ،تعنــي االهتــام بحقــوق
واحتياجــات الناجــن الذيــن تعرضــوا
للتشــويه بســبب هــذه األدوات الحربيــة
الرهيبــة" ،واضــاف غوترييــش أن "األلغــام
األرضيــة واملتفجـرات مــن مخلفــات الحــرب
واألجهــزة املتفجــرة املرتجلــة تشــوه وتقتــل
بشــكل عشــوايئ ،إذ تُغــرس يف طريــق
النســاء املتجهــات إىل عملهــن ،ويف طريــق
األرس النازحــة التــي تبحــث عــن األمــان،
ويف طريــق األطفــال الذاهبــن إىل املدرســة؛
إنهــا تســحق األرواح وتقــي عــى ســبل
العيــش ،إن مجــرد وجودهــا ميكــن أن
يعرقــل التنميــة ويزعــزع االســتقرار".
وتشــر تقاريــر إىل أن مســاحة 1200
كيلومــر مربــع مــن الحــدود العراقيــة
اإليرانيــة تضــم عـرات اآلالف مــن األلغــام
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توجد  90منطقة في
محافظات الجنوب ملوثة
بإشعاعات مصدرها
اليورانيوم الذي استعمل
في الحرب عام ،2003
أيضا مخلفات
وهناك
ً
لتنظيم «داعش» في
المحافظات التي سيطر
عليها في منتصف عام
.2014

والقنابــل ،يف حــن توجــد  90منطقــة يف
محافظــات الجنــوب ملوثــة بإشــعاعات
مصدرهــا اليورانيــوم الــذي اســتعمل يف
الحــرب عــام  ،2003وهنــاك أيضـاً مخلفــات
لتنظيــم "داعــش" يف املحافظــات التــي
ســيطر عليهــا يف منتصــف عــام .2014
وحتــى صيــف عــام  2019ســقط نحــو
 22الفــا و  685ضحيــة باأللغــام بحســب
إحصــاءات وزارة الصحــة والبيئــة العراقيــة
 /دائــرة شــؤون االلغــام ،فيــا حــدد تواجــد

نحــو مليــار و  738مليونــا و  571الفــا مــن
االلغــام والعبــوات الناســفة واملخلفــات
الحربيــة يف املناطــق املغلقــة التــي وزعــت
عــى جميــع املحافظــات العراقيــة بنســب
مختلفــة ،وان الوضــع بحاجــة اىل امكانيــات
اكــر ملعالجــة هــذا الكــم الهائــل مــن
االلغــام واملخلفــات الحربيــة ،بحســب
الــوزارة ،التــي قالــت يف وقــت ســابق أن
عــدد معاقــي األلغــام يف العــراق بلــغ
نحــو  800الــف معــاق باســتثناء إقليــم

كوردســتان ،وبالنســبة للمســاحات املهــددة
باأللغــام تــأيت البــرة يف الدرجــة األوىل،
تليهــا ميســان ،ثــم الكــوت ،وديــاىل،
وكركــوك ،وحتــى بغــداد فيهــا أكــر مــن
 150منطقــة خطــرة ،عــى وفــق بيانــات
الصحــة والبيئــة.
يشــار اىل ان اقليــم كوردســتان شــهد
منــذ وقــت مبكــر عمليــات إزالــة الغــام
ومخلفــات الحــروب منــذ عــام ،1992
اذ عملــت منظــات دوليــة بالتنســيق مــع

حكومــة اإلقليــم يف هذا املجــال ،يف مقدمتها
املجموعــة االستشــارية لأللغــام (،)MAG
ويقــول املديــر العــام لشــؤون األلغــام يف
محافظــة أربيــل" ،لــدى املؤسســة العامــة
لشــؤون األلغــام يف كوردســتان  35فريقــا
متخصصــا بإزالــة األلغــام ومســح األرايض،
إىل جانــب  8فــرق ميكانيكيــة تعمــل يف
املجــال ذاتــه ،وثالثــة مراكــز تدريبيــة خاصة
بتدريــب العاملــن الجــدد والتوعيــة حــول
مخاطــر األلغــام ومخلفــات الحــروب" ،الفتا

اىل أن انتشــار األلغــام يف كوردســتان يرتكــز
يف املناطــق الحدوديــة التــي شــهدت الحرب
اإليرانيــة العراقيــة "بلــغ حجــم املســاحة
امللوثــة باأللغــام يف كوردســتان  776كيلومرتاً
مربع ـاً ،متكنــا منــذ عــام  2009وحتــى اآلن
عــر عمليــات املســح والتنظيــف املســتمرة
مــن تقليــص هــذه املســاحة اىل 216
كيلومــراً مربعــاً ،وهــي املســاحة امللوثــة
املتبقيــة ،وهنــاك  50كيلومــراً مربعــاً
آخــر تعــد مناطــق مشــكوك بهــا واملســح
مــا زال جاريــا لتنظيــف مــا تبقــى منهــا"،
وهــذه االرقــام حتــى صيــف 2021؛ وتشــر
إحصائيــات مؤسســة األلغــام يف كوردســتان،
إىل أن عــدد ضحايــا األلغــام املســجلني لــدى
املؤسســة حتــى اآلن بلــغ أكــر مــن  13ألفـاً
و 500مــن القتــى وذوي اإلعاقــة ،كــا
مــات نحــو  20ألــف رأس ماشــية ،كــا ان
اإلقليــم واملنظــات العاملــة يف مجــال إزالــة
األلغــام مل يحصلــوا حتــى اآلن عــى الخرائط
الخاصــة بزراعــة األلغــام يف العـراق ،لتبقــى
كثــر مــن حقــوق األلغــام مجهولــة حتــى
هــذه اللحظــة ،ومنهــا يف كوردســتان.
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خلــص موقــع «ميــدل ايســت اي» البريطانــي إلــى ان زعيــم
التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر يســعى الــى «التحــرر» مــن
غالبيــة التكتــات الشــيعية ،ويبحــث عــن امكانيــة اقامــة
تحالــف مــع القــوى الســنية التابعــة لمحمــد الحلبوســي
وخميــس الخنجــر ،والقــوى الكورديــة المتمثلــة بالحــزب
الديمقراطــي الكوردســتاني بزعامــة مســعود بارزانــي.
فيـــلي

بعد تعاظم قوتـــه..
تقرير بريطاني يكشف توجهات الصدر الداخلية والخارجية
40
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واعتــر التقريــر الربيطــاين بدايــة ان
الع ـراق ،مثــل العديــد مــن الــدول ،ال يتــم
فيــه احتســاب األصــوات االنتخابيــة فقــط،
بــل يتــم وزنهــا وتفســرها ،ولهــذا فانــه
مــن غــر املســتغرب ان تحــدث اتهامــات
متبادلــة بعــد انتخابــات  10أكتوبر/ترشيــن
االول املــايض ،ألنــه كان هنــاك اضطــراب
ســيايس كبــر.
ولفــت التقريــر الصــادر تحــت عنــوان
"انتخابــات العــراق :مــاذا قــد يفعــل
مقتــدى الصــدر الحقــا" ،اىل ان الصــدر صــار
"ميتلــك" مــا يقــرب مــن نصــف النــواب
البالــغ عددهــم  165نائبــاً الالزمــن لنيــل
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الثقــة يف الربملــان املؤلــف مــن  329نائبــا،
عــى تشــكيلة الحكومــة ،بينــا رفــع تحالف
دولــة القانــون بزعامــة نــوري املالــي عــدد
نوابــه ليصبــح مفاوضــا يف تشــكيل الســلطة،
بينــا كانــت "الصدمــة األكــر" متمثلــة
يف انهيــار تحالــف الفتــح املــوايل إليــران
بزعامــة هــادي العامــري.
واوضــح التقريــر ان عــى االح ـزاب املواليــة
الي ـران ان "تتقبــل رســالة واحــدة واضحــة
مــن الناخبــن بــان التصويــت كان مبثابــة
رفــض او توبيــخ لهــم" .لكنــه اضــاف ان
هــذه قضيــة ال عالقــة لهــا بالواقــع الصعــب
لطقــوس السياســة العراقيــة التــي تــي

ذلــك مــن اجــل تشــكيل الحكومــة ،اذ ان
التجربــة الســابقة تشــر اىل ان االمــر قــد
يســتمر شــهورا وان نتيجتهــا "قــد تكــون
شــديدة البعــد عــن االرادة الشــعبية التــي
تــم التعبــر عنهــا يف اكتوبــر".
وتابــع التقريــر انــه منــذ الغــزو االمريــي
يف العــام  ،2003كانــت السياســة العراقيــة،
وخاصــة ســلطة تعيــن رئيــس الــوزراء،
مبثابــة دور منــاط باملجتمــع الشــيعي
وقادتــه ،مــع ادوار مرتبطــة تلعبهــا القــوى
االجنبيــة املتنافســة ،اي الواليــات املتحــدة
وايــران.
وتســاءل التقريــر عــا اذا كان مقتــدى

الصــدر ســيتبع نفــس الســيناريو ،ام انــه
ســيخرج عــن القواعــد غــر املكتوبــة لنظــام
الكوتــا السياســية هــذا ،مذك ـرا بــان نظــام
الكوتــا هــذا عمــل عــى تعزيــز وحاميــة
ســلطات وامتيــازات الكتــل السياســية
املختلفــة بشــكل منفصــل عــن نتائــج
االنتخابــات.
واشــار التقريــر اىل انــه وفقــا ملؤيديــه ،فــان
الصــدر يتمتــع بقــدرة عــى شــل العاصمــة،
وهــي ورقــة ال يســتطيع ســوى القليــل مــن
السياســيني العراقيــن لعبهــا ،مضيفــا انــه
بالنظــر اىل قوتــه املتزايــدة بعــد االنتخابات،
فــان الوقــت قــد حــان للتســاؤل عــا يفكــر

فيــه الصــدر وكيــف يقيــم مســتقبل العـراق
سياســيا.
وتحــدث املوقــع الربيطــاين مــع "مصــادر
موثوقــة" داخــل مكتــب الصــدر حــول
سياســاته ،موضحــة انــه "يرفــض الوجــود
الدائــم للقــوات االمريكيــة كقــوة احتــال
او قتاليــة ،لكنــه برغــم ذلــك ،منفتــح فكــرة
عــى الوجــود العســكري االمريــي كمدربــن
ويف تقديــم الدعــم اللوجســتي للجيــش
العراقــي.
وبالنســبة اىل ايــران ،فــان للصــدر عالقــة
طويلــة ومعقــدة معهــا ،لكنهــا حافلــة
بالفــروق الدقيقــة التــي يصعــب فهمهــا
مــن قبــل املراقــب مــن الخــارج .وتابــع ان
الصــدر عندمــا يــرى نفســه معرضــا للتهديــد
يف العــراق ،فانــه ميــي فــرات طويلــة يف
ايــران ،وهــو مــدرك ان العالقــات بــن
البلديــن غــر قابلــة للكــر حاليــا ،لكنــه يف
الوقــت نفســه يعــارض الفصائــل املواليــة
الي ـران ،كــا يعــارض تدخــل طه ـران فيــا
يعتــره شــؤون داخليــة للعــراق.
كــا تشــر املصــادر نفســها اىل انــه يجــب
عــد الخلــط بــن معارضــة الصــدر للفصائــل
املواليــة اليــران وبــن معارضــة الحشــد
الشــعبي ،الن الصــورة اكــر تعقيــدا بكثــر
مــن ذلــك ،بينــا املحللــن الغربيــن مييلــون
عــادة اىل الخلــط بشــكل خاطــئ بــن قــوات
الحشــد الشــعبي والفصائــل املواليــة اليـران.
وباالضافــة اىل ذلــك ،فــان الصــدر بحســب
املصــادر يف مكتبــه ،يؤيــد تعزيــز العالقــات
مــع روســيا والصــن للمســاعدة يف تنميــة
العــراق مســتقبال ،وينطبــق االمــر نفســه
عــى اململكــة الســعودية .ولفتــت املصــادر
ايضــا اىل ان الصــدر مــردد يف "انجــرار
العــراق اىل منطــق وسياســات محــور
املقاومــة" ،وان الهــدف الرئيــي بالنســبة
اليــه ،هــو نهضــة الع ـراق ،وانــه مــن اجــل
تحقيــق هــذا الهــدف ،يجــب عــى الع ـراق
االبتعــاد عــن املخططــات السياســية
االقليميــة.
امــا حــول الســؤال املحــدد املتعلــق مبــا

اذا كان ينبغــي عــى العــراق االنضــام اىل
"اتفاقــات ابراهيــم" لتطبيــع العالقــات مــع
ارسائيــل ،فــان اجابــات املصــادر الصدريــة
كانــت بالنفــي الشــديد.
وحــول الحكومــة العراقيــة الجديــدة،
تشــر مصــادر النجــف اىل ان نيــة الصــدر
تتمثــل يف تحريــر نفســه مــن الفيتــو الــذي
متارســه معظــم القــوى الشــيعية والســعي
بحثــا عــن ائتــاف محتمــل مــع حــزيب
الحلبــويس والخنجــر والحــزب الدميقراطــي
الكوردســتاين بزعامــة مســعود بــارزاين.
ولفــت التقريــر اىل ان مقاعــد الكتــل
الثــاث مجتمعــة تقــرب مــن حافــة اىل 165
املطلوبــة لنيــل الثقــة ،وانضــام احــزاب
صغــرة ميكــن ان يســمح بتحقيــق مثــل
هــذا الهــدف.
وختــم التقريــر بالتســاؤل عــا اذا كانــت
الكتــل الشــيعية االخــرى والوســطاء،
وخاصــة املالــي والعامــري ،ســيوافقون
عــى خطــط الصــدر ،باالضافــة اىل الفصائــل
املواليــة اليـران .ووفــق وجهــة النظــر هــذه،
يعتــر التقريــر ان الهجــوم االخــرق بطائــرة
مســرة عــى منــزل مصطفــى الكاظمــي
هــو مبثابــة "طلقــة تحذيــر وليــس تهديــدا
شــخصيا مبــارشا".
وبرغــم ذلــك ،اكــد التقريــر ان التحالــف
الــذي يف ذهــن الصــدر "قــد يصطــدم بنيتــه
تحريــر العـراق مــن التدخــات الخارجيــة"،
موضحــا ان موقــف الصــدر "ســيخضع
لالمتحــان مــن خــال التاثــر املحســوب
لرتكيــا عــى حــزيب الحلبــويس والخنجــر،
وتاثــر الواليــات املتحــدة عــى الحــزب
الدميقراطــي الكوردســتاين".
وخلــص التقريــر اىل القــول ان "االســابيع
املقبلــة يف العـراق ســتكون متوتــرة" مشــرا
اىل التنافــس بــن الكتــل املؤيــدة اليــران،
واملصالــح املتنافســة داخــل الحــرس الثــوري
االيــراين نفســه .واضــاف "هــذه اوقــات
مثــررة لالهتــام ،وبالنســبة الســاعيل
قــاآين ،قائــد الحــرس الثــوري االيـراين ،فهــي
ليســت اوقــات ســهلة".
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تحــاول دول العالــم برغــم المشــكالت
التــي تســتجد فــي اوضــاع بلدانهــا
والســيما مع انبثاق وانتشــار فيروس
كورونــا ومــرض كوفيــد  19المتســبب
عنــه ،تحــاول اســتغالل ادنــى فرصــة
للعــودة الــى حياتهــا االعتياديــة؛
ويشــمل ذلــك طائفــة واســعة مــن
مفاصــل الحيــاة المطلوبــة إلدامــة
تعافــي النــوع البشــري بوســائل
متعــددة ،ومــن ذلــك اعــادة إنعــاش
مفاصــل الحيــاة الفنيــة والثقافيــة
ومنهــا دور وصــاالت الســينما.

فيــــلي

صاالت السينما
شغف العالم بإحيائها
وواقعها الموحش في العراق
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ففــي الهنــد أعــادت الســلطات فتــح دور
الســينام بعــد انخفــاض كبــر يف عــدد
اإلصابــات بفــروس كورونــا ،وســمحت
الســلطات بإعــادة افتتــاح الصــاالت يف
العاصمــة مومبــاي ،وذلــك بعــد أكــر مــن
 18شــهرا مــن اإلغــاق بســبب الوبــاء،
وافتتحــت الصــاالت بنصــف طاقتهــا،
ويجــري الســاح ملــن لديهــم شــهادات
تطعيــم كوفيــد -19أو «وضــع آمــن» عــى
التطبيــق الصحــي الــذي تديــره الدولــة
بدخــول دور الســينام ،ويعــد فحــص
الكاممــات ودرجــة الحــرارة إلزاميــا ولــن
يســمح بدخــول أي أطعمــة أو مرشوبــات.
ويف فرنســا وابتــداء مــن صيــف عــام 2021

ُ
صالــة الغرانــد ريكــس التــي تعــد
فتحــت
واحــدة مــن أشــهر وأعــرق صــاالت الســينام
ـتوعب أكــر مــن
والعــروض يف باريــس ،وتسـ ُ
 5آالف متفــرج بعــد أشــهر مــن اإلغــاق،
وكانــت إدارة الصالــة اضطــرت إىل إغــاق
أبوابهــا بســبب الجائحــة ،مــا دفــع موظفيهــا
إىل ترميمهــا والحفــاظ عــى مظهرهــا يف
مخيلــة روادهــا لتكــونَ جاهــز ًة الســتقبال
قاصديهــا ولــو جزئيـاً ،و قبــل إغــاق املرافق
ِ
الثقافيــة والفنيــة يف فرنســا بســبب كورونــا،
كانــت الســتارة أســدلت عــى آخــر حفــل يف
الصالــة ملغنيــة البــوب العامليــة مادونــا.
ويف الصــن وابتــداء مــن متــوز  2020أعلنــت
إدارة الدولــة للســينام أن البــاد تســمح

بإعــادة فتــح معظــم دور الســينام ابتــداء
مــن  20متــوز بعــد إغالقهــا لســتة أشــهر
يف إطــار إجـراءات صارمــة الحتــواء فــروس
كورونــا املســتجد ،وقالــت اإلدارة يف بيــان
إن دور الســينام يف املناطــق منخفضــة
املخاطــر العمــل تســتأنف العمــل لكــن
القيــود ،التــي تشــمل الحــد مــن عــدد
م ـرات عــرض الفيلــم وإل ـزام رواد الســينام
بوضــع الكاممــات ،تظــل ســارية فيــا
لــن يتــم فتــح دور الســينام يف املناطــق
متوســطة وعاليــة الخطــورة .وذكــرت إدارة
الســينام أن عــى الــدور التــي ستســتأنف
العمــل قــر الحضــور عــى  30باملئــة مــن
املعــدل املعتــاد وإبقــاء مقاعــد خاليــة
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''

يشـــير المؤرخون الى ان بغداد ايام زمان
كانت تحاكـــي مدينتي القاهـــرة وبيروت
في اســـتيراد احـــدث االفـــام االمريكية،
وكانـــت تضم لوحدهـــا اكثر مـــن 60صالة
عـــرض بمواصفات متعـــددة ومتجددة ..

بــن املشــاهدين الذيــن يتعــن عليهــم
الحجــز مســبقا وعــدم جلــب أي أغذيــة أو
مرشوبــات.
وحتــى يف الســعودية التــي كانــت الســينام
محضــورة فيهــا نفــذت خطــة افتتــاح
صــاالت جديــدة ،ويجــري افتتــاح  22دور
عــرض جديــدة حتــى نهايــة عــام  ،2021كام
جــرى اســتهداف عــدد مــن املــدن الجديــدة
هــي الطائــف والخــرج وخميــس مشــيط
وعرعــر بــدور عــرض ســيناميئ ،ويقــول
املســؤولون ان «مبــادرة افتتــاح دور ســينام
يف اململكــة تعــد إحــدى مبــادرات برنامــج
جــودة الحيــاة ،وهــو أحــد برامــج تحقيــق
رؤيــة اململكــة  ،»2030وأن عــدد صــاالت
الســينام يف الســعودية حاليــا بلــغ 39
صالــة بعــدد شاشــات بلغــت  385شاشــة،
متباهــن بالقــول ان «حجــم ســوق دور
الســينام يف الســعودية يعــد األكــر يف الرشق
األوســط» ،مشــددين عــى أن «الســعودية
ال ت ـزال بحاجــة للمزيــد مــن دور الســينام
يف مختلــف مدنهــا ،فالعــدد الحــايل مــن
دور الســينام يعــد قليــا جــدا نظـرا لحجــم
اململكــة الكبــر ســواء كان بعــدد ســكانها أو
مســاحتها الجغرافيــة الكبــرة» ،عــى حــد
وصفهــم كاشــفني عــن  29فرعــا جديــدا
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حتــى نهايــة  2022يف مــدن رئيســة ،فضــا
عــن مــدن مثــل الخــر وعنيــزة والطائــف،
وبحســب قولهــم «أن الســينام تعــد مــن
الوجهــات الرتفيهيــة األوىل للمواطــن
واملقيــم إذا مــا ركــزت عــى عــرض محتــوى
مناســب لكافــة األعــار».
العراق غري معني بأمر مؤسسات الرتفيه
وبرغــم مــرور أكــر مــن قــرن عــى نشــوء
الســينام العراقيــة  ،منــذ عــام  .1909لكنهــا
بقــت ،دون املســتوى املطلــوب وتدهــورت
حاليــا دور الســينام واختفــت صــاالت
عــرض كانــت معروفــة ،ومل تلقــي الجهــات
املعنيــة بــاال للحاجــة اىل دور الســينام
كمرفــق يوفــر نشــاطات اجتامعيــة إلدامــة
نســغ الحيــاة االعتياديــة وتحقيــق االســتقرار
املنشــود ،بــل اختفــت دور الســينام بصــورة
تــكاد تكــون كليــة وتحولــت قاعاتهــا اىل
محــال للتســوق او «املوبيليــات» او مخــازن
وغريهــا؛ وظــل النشــاط املتعلــق بالســينام
مقصــورا عــى املجتمــع املــدين ويف هــذا
يقــول مديــر الســينام بــوزارة الثقافــة
العراقيــة ،إنّ هنــاك مهرجانــات كثــرة ،مــن
البــرة إىل دهــوك ،ت ّ
مؤسســات
ُنظمهــا ّ
املجتمــع املــدين ،التــي ّ
تنظــم ،يف الوقــت
نفســه ،مهرجانــات عربيــة ،تشــارك فيهــا

دول مــن أنحــاء العــامل ،وهــي اكتســبت
خــرة واســعة يف هــذا املجــال ،وباتــت
مؤ ّثــرة بحســب قولــه «بالتــوازي مــع إقامــة
املهرجانــات ،هنــاك صنــاع أفــام عراقيــون
حقيقيــون ،نالــوا جوائــز دوليــة كثــرة» ،اال
ان ذلــك النشــاط صاحبــه تخلــف يف افتتــاح
دور الســينام وال مبــاالة املســؤولني بذلــك،
بحســب املراقبــن.
ويحــدث التدهــور برغــم تنامــي اهتــام
الجمهــور العراقــي بارتيــاد اماكــن العــرض
وتزايــد االقبــال عــى صــاالت الســينام
عــى ندرتهــا ومشــاهدة األفــام ،اذ ســجل

عــام  2016زيــارة نحــو  ٦٠٠ألــف شــخص
للصــاالت ،وجــرت توقعــات حينهــا بارتفــاع
الرقــم وبخاصــة يف بغــداد التــي شــهدت
أكــر عــدد مــن الزيــارات ملشــاهدة األفــام،
الســيام ان ثقافــة األفــام أكــر فيهــا مقارنــة
باملحافظــات األخــرى ،بحســب املعنيــن،
وبخاصــة بعــد ان افتتــح شــاب عراقــي أوىل
دور العــرض الســيناميئ يف العــراق عــام
 ،٢٠١١ووصــل عــدد الشاشــات الســينامئية
إىل  ١٩شاشــة موزعــة بــن بغــداد وبابــل،
تتســع يف مجملهــا لنحــو  ٢٥٨٠شــخصا.
وكثــرا مــا يشــر املؤرخــون اىل ان بغــداد
ايــام زمــان كانــت تحــايك مدينتــي القاهــرة
وبــروت يف اســترياد احــدث االفــام

االمريكيــة ،وكانــت تضــم لوحدهــا اكــر
مــن 60صالــة عــرض مبواصفــات متعــددة
ومتجــددة ،وميكــن ادرج اســاء اهــم
هــذه الــدور بــدءا بشــارع الرشــيد وفيــه،
ســينامت روكــي الشــتوي و روكــي
الصيفــي وريكــس و الــزوراء وســينام
بــرودواي و الوطنــي والرشــيد وســينام
الرافديــن الصيفــي مبنطقــة الســنك ورويــال
وســينام ســنرتال والحمــراء و ســينام
القاهــرة الصيفــي والــرق بالبــاب املعظــم؛
ومــن صــاالت البــاب الرشقــي ،ســينام
الخيــام وســينام غــازي و غرناطــة ومجمــع
دور ســينام تطــل عــى ســاحة التحريــر
هدمــت لتحــل محلهــا وزارة االعــام يف
عقــد الســبعينات وســينامت النجــوم
وميامــي وســينام تــاج الصيفــي وديانــا و
الفــارايب الصيفــي ،وشــهرزاد ،وســينامت
اوبـرا و بلقيــس و الحمـراء؛ وصــاالت شــارع
الســعدون ،ســينام االورفــه يل ( الســندباد)
والنجــوم و أطلــس و النــر و ســمري ميــس
و بابــل و ســينام الحريــة تقــع بــن النــر
وبابــل ،وصــاالت شــارع الكفــاح ،ســينامت
الــرق والفــردوس الشــتوي و الفــردوس
الصيفــي قــرب ســوق الصدريــة و االندلــس
مبنطقــة ابــو ســيفني و مــرو الشــتوي و
مــرو الصيفــي وســينام االعظميــة وســينام
دنيــا بشــارع االمــن و ســينام هوليــوود
الصيفــي تطــل عــى ســاحة الطــران و
ســينام البيضــاء مبنطقــة بغــداد الجديــدة،
وســينامت مدينــة الثــورة ســينام الرافديــن
و عــاء الديــن ،فضــا عــن صــاالت جانــب
الكــرخ ســينام ريجنــت ،و امللــك فيصــل
الثــاين الصيفــي مبنطقــة الصالحيــة ،و ســينام
قــدري االرضمــي (بغــداد الحقــا) مبنطقــة
عــاوي الحلــة ،و زبيــدة و ســينام املنصور و
ســينام الفانــوس الســحري لألطفــال وســينام
املــرح القومــي للتمثيــل بك ـرادة مريــم و
ســينام الريمــوك مبنطقــة البيــاع.
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عراقيو تركيا..
عين على اوربا واخرى تترقب
تحسن اوضاع بلدهم

لــم تتوقــف هجــرة «وكذلــك تهجيــر» العراقييــن الــى دول العالــم منــذ عقــود،
ولطالمــا كانــت السياســة وتصرفــات الحكومــات غيــر المؤهلــة عامــا اساســيا فــي
تزايــد اعــداد الالجئيــن والمهاجريــن وكذلــك المهجريــن؛ ولقــد استبشــر النــاس
خيــرا بإســقاط النظــام المبــاد فــي نيســان  2003وتصــور كثيــرون ان ملــف الهجــرة
واللجــوء فــي العــراق ســيطوى مــن دون رجعــة ،غيــر ان االمــور جــرت بعكــس ذلــك..
فيـــلي
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وتواصــل عــدم االســتقرار واالضطــراب
الســيايس التــي دفعــت افواجــا جديــدة مــن
العراقيــن اىل االغــراب القــري بعيــدا عــن
منازلهــم واقاربهــم ومعارفهــم؛ وكانــت دول
الجــوار يف هــذه املــرة ايضــا الطريــق االســهل
للهجــرة وطلــب اللجــوء او االقامــة.
واصبحــت تركيــا يف صــدارة دول الجــوار
املفضلــة لدى العراقيني الســيام من الشــباب،
ولحــق بذلــك املتقاعــدون الذيــن يهدفــون
اىل قضــاء بقيــة حياتهــم يف ذلــك البلــد ،كــا
نشــط ســوق العقــار بفضــل انغــار كثــر
مــن العراقيــن فيــه المتالكهــم االمــوال يف
ســوقه ،كــا ان كثــرا مــن العراقيــن يعــدون
تركيــا محطــة مؤقتــة لالنتقــال اىل بلــد ثالــث
وبخاصــة يف اوربــا ،ومنهــم مــن يخــوض
املغام ـرات و يكابــدون االخطــار والصعــاب
ويفقــد آخــرون حياتهــم بنتيجــة ركوبهــم
البحــر او املســر يف الطــرق الربيــة الخطــرة
يف مجازفــة لتحقيــق احالمهــم ،مثلــا حصــل
فيــا عــرف بأزمــة املهاجريــن إىل أوربــا يف
عــام  2015ومتيــزت بوصــول عــدد كبــر مــن
األشــخاص إىل االتحــاد األوريب عــر البحــر
األبيــض املتوســط أو ب ـ ًرا عــر جنــوب رشق
أوربــا يف أعقــاب أزمــة اللجــوء يف تركيــا يف
تلــك املــدة؛ و بحســب املراقبــن واملحللــن،
حدثــت املراحــل األكــر تدفقــا للعراقيــن
نحــو تركيــا بعــد عــام  ،2003و كذلــك اثــر
أحــداث ســقوط بعــض املــدن العراقيــة بيــد
تنظيــم داعــش عــام .2014
وبحســب االســتطالعات ومــا يقولــه
العراقيــون املتواجــدون يف تركيــا فــان
مثــت اســباب عــدة لتفضيــل دولــة تركيــا
كمحطــة لجــوء وهجــرة مــن اهمهــا ســهولة
وتســهيالت الســفر إليهــا ،والســلم واألمــن
املتحقــق فيهــا ،وانخفــاض التكاليــف
ومصاريــف املعيشــة و جــودة الخدمــات،
وهــذا مــا يؤكــده مديــرو الــركات التجاريــة
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العراقيــة يف تركيــا ،منوهــن اىل إن تركيــا هــي
البلــد الوحيــد الــذي مينــح اإلقامــة للعراقيــن
كافــة بســهولة وبتكاليــف بســيطة ،عــى حــد
وصفهــم ،مرجعــن ســبب بقــاء الالجئــن
واملقيمــن العراقيــن يف تركيــا برغــم صعوبــة
الحيــاة إىل أنهــم يعتقــدون أن الحيــاة يف
الع ـراق أصعــب ،ومشــرين اىل ان عودتهــم
مرهونــة باســتقرار االوضــاع يف العــراق
وتحقــق االمــن واســتقامة البنــاء الســيايس
واالقتصــادي فيــه ،عــى حــد قــول كثرييــن
ممــن اســتطلعت آراؤهــم.
وبحســب ارقــام صــادرة عــن مؤسســة
اإلحصــاءات يف تركيــا يف وقــت ســابق ،فــأن
عــدد الالجئــن الــذي وصلــوا تركيــا يف عــام
واحــد هــو  2019بلــغ  677ألفا و 42شــخصا،
 14.5%منهــم مــن الجنســية العراقيــة ،فيــا
تســجل وزارة الهجــرة العراقيــة أكــر مــن
 700ألــف عراقــي متواجديــن يف تركيــا،

ومــن ثــم يعــد العراقيــون ثــاين أكــر جاليــة
يف تركيــا بعــد الجاليــة الســورية التــي
يبلــغ عددهــا نحــو  3.6ماليــن وفقــا آلخــر
إحصائيــة أعلنتهــا دائــرة الهجــرة الرتكيــة.
وتنقســم اوضــاع العراقيــن بــن الجئــن
ومقيمــن ،بالنســبة لالجئــن حولــت
االمــم املتحــدة امرهــم اىل الهجــرة الرتكيــة
فتناقصــت عمليــات التوطــن يف طــرف
ثالــث وقلــت محــاوالت طلــب اللجــوء؛
وغــر ذلــك يتواجــد عراقيــون مقيمــون
أمورهــم املاليــة جيــدة وقســم منهــم
حصلــوا عــى الجنســية الرتكيــة عــن طريــق
االســتثامر ،كــا يتواجــد املتقاعــدون الذيــن
يتســلمون رواتبهــم العراقيــة يف تركيــا،
وقســم آخــر مــن املقيمــن أوضاعهــم ســيئة،
الســيام ممــن ليــس لديهــم راتــب أو مصــدر
دخــل ،والتعليــم يف املــدارس الحكوميــة
الرتكيــة مجــاين للجاليــات كافــة ومــن ضمنهــا

الجاليــة العراقيــة ،ومســتوى التعليــم فيهــا
جيــد ،كــا تتواجــد مــدارس أهليــة عراقيــة
وأخــرى دوليــة ،غــر ان التدريــس فيهــا
يجــري لقــاء اجــور.
وبحســب قــول وتجــارب كثــر مــن العراقيــن
املتواجديــن يف تركيــا فانــه فيــا يتعلــق
بالعــاج الطبــي ،يعــاين كثــر منهــم مــن
صعوبــات يف تأمــن مبالــغ الحــوادث الطارئة
اذ تطلــب املستشــفيات الســيام الخاصــة
اســعارا عاليــة إلجــراء العمليــات؛ لعــدم
تغطيــة التأمــن الصحــي ألجــور العمليــات
اســوة باألتـراك ،وينــدرج ضمــن هــذا االطــار
تحكــم كثــر مــن مكاتــب االقامــة العراقيــة
بعمليــات اســتخراج التأمــن الصحــي وعــدم
توضيــح االمــر للعراقيــن الجــدد بفعــل
الســعي للكســب الرسيــع ،مــا يــؤدي اىل
اهــدار حقوقهــم يف تأمــن صحــي حقيقــي،
وميكــن القــول ان نوعيــة الخدمــات الطبيــة

يف تركيــا جيــدة ،ولكــن تكلــف معظــم
محتاجيهــا مــن العراقيــن امــواال باهظــة يف
معظــم الحــاالت.
وبحســب االســتطالعات فــان االتــراك
يف العــادة شــعب متســامح وودود ،وان
بــرزت يف املــدة االخــرة بعــض التوجهــات
العنرصيــة يثريهــا قــادة سياســيون لغــرض
الدعايــة االنتخابيــة ،وفيام يتعلــق بالعراقيني
يــرى صحفيــون ات ـراك وحتــى مســؤولني أن
العراقيــن مل يواجهــوا مشــكلة يف االندمــاج
مــع املجتمــع الــريك ،مشــرين إىل تواجــد
كثــر مــن حــاالت الــزواج وتكويــن ارس بــن
الطرفــن.
هبوط اللرية الرتكية واوضاع العراقيني
لقــد ادى ويــؤدي الهبــوط املتواصــل لقيمــة
اللــرة الرتكيــة اىل بــروز مشــكالت جديــدة
يف الواقــع االقتصــادي وحركــة الســوق وتأثــر
ذلــك عــى الجاليــة العراقيــة يف تركيــا ،وعــى

ســبيل املثــال فــان ســعر اللــرة تغــر مــن
نحــو  826لــرة لــكل  100دوالر يف نيســان
 2021اىل اكــر مــن  1123لــرة ملئــة دوالر
يف ترشيــن الثــاين ( 2021أي يف اقــل مــن
 8اشــهر) والرقــم يحتمــل التغــر اكــر،
ونتــج عــن ذلــك زيــادات يف اســعار الســلع
والخدمــات ،وان كانــت بعــض االســواق
الســيام التــي تبيــع الخــر والفاكهــة
مدعومــة مــن الدولــة ومل ترتفــع اســعارها
كثــرا؛ ان ارتفــاع االســعار يؤثــر بصــورة
حاســمة عــى اوضــاع العراقيــن الذيــن
يعملــون بأجــور يوميــة مــن الذيــن ليــس
لديهــم مــورد مــايل آخــر؛ الذيــن ال تتجــاوز
اجورهــم  3آالف لــرة شــهريا او حتــى اقــل
مــن ذلــك يف احســن االحــوال.
ويقــول مــدراء ملكاتــب الســفر واالقامــة
يف العاصمــة انقــرة واســطنبول ،إن أعــدادا
كبــرة مــن العراقيــن كانــوا يأتــون إىل تركيــا
يوميــا قبــل انتشــار فــروس كورنــا ،بهــدف
الســياحة أو الطبابــة أو التعليــم وغريهــا،
وكانــت تنظــم  17رحلــة جويــة يوميــا
تنقــل نحــو  3500مســافر يوميــا ،فضــا عــن
أعــداد كبــرة مــن العراقيــن يدخلــون مــن
املعابــر الربيــة الجئــون ومقيمــون .وميكــن
االشــارة اىل ان زخــم تواجــد العراقيــن
يف تركيــا يقابلــه نشــاط يف العالقــات بــن
الحكومتــن ،لتنظيــم امــور التنقــل لألفــراد
واملركبــات والــركات بــن البلديــن ،ومؤخـرا
أعــرب وزيــر التجــارة الــريك ،عــن أملــه يف
ترسيــع افتتــاح معربيــن حدوديــن جديديــن
مــع العــراق لضــان وصــول رشكات النقــل
الرتكيــة إىل جميــع املناطــق العراقيــة،
بحســب مــا رصح بــه يف كلمــة ألقاهــا
الوزيــر يف منتــدى األعــال الــريك العراقــي
لالســتثامر واملقــاوالت يف إســطنبول برعايــة
وزارة التجــارة الرتكيــة ،مشــددا بالقــول
«نأمــل افتتــاح معــري أوفاكوي – فيشــخابو،
وديراجيــك  -مريكســور الحدوديــن يف أقــرب
وقــت لضــان وصــول رشكات النقــل الرتكيــة
إىل جميــع مناطــق العــراق».
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اعتــرت صحيفــة «ذا ناشــيونال» أن بامــكان العـراق ،ان
اراد ذلــك ،إنهــاء التمييــز الــذي يتعــرض لــه مواطنــوه
مــن أصحــاب البــرة الســمراء ،برغــم أن هــذا التمييــز
ميثــل مشــكلة متجــذرة يف املجتمعــات العراقيــة.

فــــيلي

ذوي البشرة السمراء..

حان الوقت للعراق
إلنهاء التمييز بحقهم
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وقالــت الصحيفــة يف تقريــر لهــا ترجمتــه
مجلــة «فيــي»؛ ان املعانــاة التــي تعيشــها
اقليــة الســود يف العــراق مســتمرة منــذ
عقــود طويلــة ،وهــي نتيجــة متييــز
اجتامعــي وايديولوجــي وعشــائري ظــل
ســائدا يف العــامل العــريب منــذ زمــن طويــل،
مشــرة إىل أن هنــاك مليــوين عراقــي اســود
البــرة ،وعــاش أجدادهــم يف البلــد منــذ
قــرون ،وكان يتحتــم معالجــة طريقــة
التعامــل معهــم يف املجتمــع منــذ مــدة
طويلــة.
معاناة منذ الطفولة
ولفــت التقريــر إىل أن هــذه املعانــاة تبــدأ
منــذ الطفولــة ،إذ تشــر التقدي ـرات إىل أن
 % 10مــن األطفــال الذيــن يتخلــون عــن
متابعــة دراســتهم يف العــراق ،يفعلــون
ذلــك بســبب التنمــر ،لكــن الوضع بالنســبة
لألطفــال ذوي البــرة الســمراء أكــر
حــدة بشــكل خــاص ،مضيفــا أن «العديــد
مــن مديــري التعليــم ال يدركــون خطــورة
الوضــع» بالنســبة إىل مجتمــع العراقيــن
مــن ذوي البــرة الســمراء.
واشــار التقريــر اىل حادثــة تتعلــق بحقــوق
ـمر يف مدينــة البــرة حيــث
السـ ْ
العراقيــن ُ
تــم تصنيــف طالبــة ســمراء يف مرتبــة
ادىن مــن طالبــة غــر ســمراء برغــم انهــا
حصلــت عــى درجــات دراســية أعــى ،وكان
يتحتــم التدخــل مــن منظمــة حقوقيــة
غــر حكوميــة مــن أجــل تصحيــح الوضــع
وضــان حصــول الطالبــة الســوداء عــى
اعــراف مــن مدرســتها بحقهــا.
وتابــع التقريــر أن التمييــز يســتمر حتــى
مراحــل ســن الرشــد حيــث يعيــق العــرق
احتــاالت الــزواج املختلــط لــكل مــن
الرجــال والنســاء ،فيــا أنــه بالنســبة
لهــؤالء الذيــن يتزاوجــون ،فــإن العنرصيــة
داخــل األرسة هــي مــن األســباب املتكــررة
لالنفصــال.
واضــاف ان التمييــز يســتمر أيضــا يف
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مرحلــة البلــوغ ،حيــث يواجــه العراقيــون
الســود مشــكلة حصولهــم عــى فــرص
عمــل أقــل ،وهــو مــا يعنــي متتعهــم بفــرص
اقتصاديــة أقــل.
إقصاء وتهميش
وبعــد إشــارته إىل ان العديــد مــن الشــعوب
والجامعــات حــول العــامل تعرضــت
للعبوديــة يف مراحــل مختلفــة مــن التاريــخ،
اال ان التقريــر اوضــح انــه فيــا يتعلــق
بالعــامل العــريب« ،ال يتــم إيــاء اهتــام
كاف لحقيقــة أن ذوي البــرة الســمراء مــا
زالــوا يعانــون مــن تأثــر التمييــز واإلقصــاء
والتهميــش».
واعتــر التقريــر أنــه مــن املفارقــة ان تكــون
الــدول االوروبيــة التــي كان لديهــا تاريــخ
أقــل تقبــا للســكان مــن ذوي البــرة
الســمراء ،متكنــت مــن التوصــل اىل اجــاع
أكــر تحــرا حــول مخاطــر العنرصيــة
والتمييــز ،مقارنــة بعــض الــدول يف العــامل
العــريب.
وذ ّكــر التقريــر بإعــان االمــم املتحــدة
العاملــي لحقــوق اإلنســان والــذي يؤكــد
عــى أن جميــع النــاس يولــدون أحــرارا
ومتســاوين يف الكرامــة والحقــوق ،ويفــرض
عــى جميــع الــدول العمــل عــى الحــد مــن
مشــكلة التمييــز العنــري.
ويف هــذا االطــار ،اشــار التقريــر اىل ان
العــراق اتخــذ خطــوات رســمية للتمســك
بهــذه املبــادئ ،وأنــه يف العــام ،1970
صــادق عــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري،
والتــي تتضمــن أحكامــا تؤكــد عــى حقــوق
معيشــية وبكرامــة لألقليــات العرقيــة.
اال ان التقريــر لفــت إىل أن تنفيــذ الع ـراق
تلــك االحــكام مســالة اخــرى ،موضحــا ان
البلــد يواجــه تحديــات ليــس فقــط فيــا
يتعلــق بتجمــع ذوي البــرة الســمراء،
وامنــا ايضــا فيــا يتعلــق بالغجــر ،مذكــرا
بأنــه وفــق تقريــر مــن العــام 2018

ملكتــب مفوضيــة األمــم املتحــدة لحقــوق
االنســان ،فــان منظــات املجتمــع املــدين
قرعــت ناقــوس الخطــر ازاء انتهــاكات
حقــوق العراقيــن مــن الغجــر وذوي
البــرة الســمراء ،مبــا يف ذلــك منــع الغجــر
مــن تــويل املناصــب الحكوميــة ألنهــم
محرومــون مــن الجنســية ،واســتبعاد ذوي
البــرة الســمراء مــن نظــام املحاصصــة
الــذي يضمــن لهــم ،عــى غــرار االقليــات
االخــرى ،الحصــول عــى متثيــل منصــف يف
مؤسســات مثــل الربملــان.
برامج تلفزيونية تنتهك الكرامة

وخلــص التقريــر اىل القــول ان القوانــن
واملعاهــدات ال ميكنهــا وحدهــا تغيــر
الوضــع ،وأنــه يجــب عــى املؤسســات
االعالميــة العراقيــة بــذل املزيــد مــن
الجهــود لتســليط الضــوء عــى محنــة
مجتمــع ذوي البــرة الســمراء ،منتقــدا
يف الوقــت نفســه حقيقــة أن عــددا مــن
القنــوات التلفزيونيــة العراقيــة تواصــل
عــرض مــا يســمى بالكوميديــا التــي
تســتخدم يف خطابهــا افــراءات عرقيــة
تنتهــك كرامــة ابنــاء االقليــات.
كــا أن أمــام املؤسســات الدينيــة أدوار

يجــب عليهــا القيــام بــه بحســب التقريــر
مذكـرا مبوقــف النبــي محمــد مــن املســاواة
بــن االبيــض واالســود .وتابــع التقريــر أن
العديــد مــن الزعــاء الدينيــن يف الع ـراق
بامكانهــم ان يكونــوا أكــر جــرأة يف تعزيــز
هــذه املبــادئ .واضــاف ان للمــدارس
ايضــا دورهــا يف تعليــم األطفــال العراقيــن
منــذ الصغــر اننــا جميعــا متســاوون ،وأن
التمييــز يشء يجــب أن نحاربــه جميعــا.
مفتاح التغيري
وبينــت صحيفــة «ذا ناشــيونال» أن
«مفتــاح التغيــر» يكمــن يف تغيــر الحــوار

الوطنــي مبجملــه ،مضيفــا أن االعــراف
باملظــامل الالحقــة بــذوي البــرة الســمراء
العراقيــن «يخلــق عراقــا أفضــل ويحقــق
وحــدة وطنيــة حقيقيــة» .ولفــت التقريــر
إىل أنــه «اذا مل يتمكــن العــراق مــن
معالجــة التمييــز مبفــرده ،فهنــاك دور مهــم
بالنســبة باقــي املنطقــة ،والعــامل بــأرسه،
حيــث ميكــن للمجتمــع الــدويل واملنظــات
االنســانية ان تكــون قــدوة يحتــذى بهــا،
وتعزيــز الرســالة القائلــة بــأن كرامــة
اإلنســان هــي مبــدأ عاملــي».
ترجمة :مجلة «فييل»

''

ان القوانيــن والمعاهــدات
ال يمكنهــا وحدهــا تغييــر
الوضــع ،وأنــه يجــب علــى
االعالميــة
المؤسســات
العراقيــة بــذل المزيــد مــن
الجهــود لتســليط الضــوء
علــى محنــة مجتمــع ذوي
البشــرة الســمراء ...
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نصف سكانه
أميون
العراق من تاريخ الكتابات
االولى الى انعدام
االقتدار المعرفي
في مستهل تناولنا لموضوع
االمية في العراق البد من االشارة
الى أسى المؤرخين والمتخصصين
وعموم الباحثين عراقيين
واجانب ،وحزنهم من تحول بالد
هي من ضمن أول من عرفت
فيها الكتابة قبل آالف السنين،
ووضعت فيها نظم العدالة
وحقوق اإلنسان ،وخلفت إرثا
معرفيا وثقافيا غير قابل
لالندثار ،بحسب تعبيرهم ،الى
بلد تتفاقم فيه األمية وتزداد
في ايامنا هذه لتصل إلى نسب
مرعبة ،على حد وصفهم.
فــــيلي
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وبحســب الحكومــة العراقيــة فــان  7ماليــن
امــي ال يجيــدون القــراء والكتابــة كليــا
والعــدد اكــر مــن ذلــك بكثــر بحســب
املتخصصــن والباحثــن ،بســبب انعــدام
املســوح امليدانيــة وغيــاب التعــداد الســكاين
طيلــة عقــود ،واالمــم املتحــدة تقــدر عــدد
االميــن يف العــراق بنحــو نصــف الســكان،
وبحســب تعريفهــا فــان األمــي هــو الــذي ال
يســتطيع أن يقــرأ أو يكتــب جملــة بســيطة
عــن حياتــه اليوميــة.
وبغــض النظــر عــن االوضــاع يف العــراق

واالضطـراب الســيايس الــذي كان ســائدا فيه
و تدخــل الجيــش يف الحيــاة و االنقالبــات
العســكرية املتتاليــة منــذ وقــت مبكــر ،فقد
صنفــت منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة
والعلــم والثقافــة (يونســكو) العــراق
بصفتــه مكانــا ميتلــك حتــى نهاية ســبعينات
ومطلــع مثانينــات القــرن املــايض منظومــة
تعليميــة متطــورة تتفــوق عــى قريناتهــا
يف دول املنطقــة بشــهادة اليونســكو ،إال أن
املنظمــة نفســها رجعــت لتصنفــه بعــد ذلك
ضمــن البلــدان التــي تعــاين صعــودا كبــرا

يف نســب األميــة يتجــاوز  47%اي نصــف
الســكان تقريبــا (لألعــار بــن  6ســنوات
و 55عامــا)؛ ومــن الــروري االلتفــات
هنــا اىل ان انتشــار االميــة وانهيــار مجمــل
العمليــة التعليميــة بحســب تلــك القرائــن
وبإقــرار املنظــات الدوليــة ارتبــط ابتــداء
باســتفحال مظاهــر التفــرد بالســلطة منــذ
نهايــة ســبعينات وبدايــة مثانينــات القــرن
املــايض واشــعال الحــروب وهجــرة وتهجــر
املــاكات التعليميــة او ســوقها اىل جبهــات
القتــال.

وقبــل ذلــك كان قــد صــدر قانــون محــو
االميــة رقــم ( )153لســنة  1971وكان
مــن ضمــن االســباب املوجبــة التــي ســوغ
بهــا القانــون "بنــاء مجتمــع متعلــم ميلــك
املعــارف واالتجاهــات والقيــم واملهــارات
التــي متكنــه مــن اعــادة صنــع الحيــاة يف
بــاده ومــن تحقيــق التنميــة االقتصاديــة
والتقــدم االجتامعــي عــى اســس جديــدة"
بحســب مــا ذكر يف مــواد القانون ،و انشــأت
ببغــداد مؤسســة باســم الهيئــة العليــا ملحــو
االميــة برئاســة وزيــر الرتبيــة وعضويــة
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في عام  1979جـــــرى
منح العراق  5جوائز من
منظمة األمم المتحــدة
للتربية والعلم والثقافة
«اليونســــكو» بعـد أن
استطـــاع خفض نســبة
األمية دون  ،%10بحسب
المنظمة.

ممثلــن عــن كل مــن الــوزارات والهيئــات
ذات العالقــة يتــم تعيينهــم ملــدة ثــاث
ســنوات قابلــة للتجديــد؛ كــا اشــرطت
مــواد القانــون عــى كل حاصــل عــى
البكالوريــا الثانويــة العامــة او مــا يعادلهــا
واجــب القيــام بالتدريــب والتدريــس يف
صفــوف محــو االميــة ملــدة ال تتجــاوز ســنة
تقومييــة ومنحتهــم املكافــآت التشــجيعية،
وعــدت خدمــة املوظفــن واملســتخدمني يف
الهيئــة خدمــة تقاعديــة؛ وتعزي ـزا لإلج ـراء
وتشــجيعا للدارســن ومنعــا للتــرب
اشــرط القانــون عــى املؤسســات والدوائــر
واملصالــح والــركات واملحــات التجاريــة
حكوميــة كانــت ام اهليــة بعــد مــي ثــاث
ســنوات مــن تاريــخ تنفيــذ هــذا القانــون،
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اال يجــري تعيــن العــال واملســتخدمني
املشــمولني بأحــكام هــذا القانــون مــن
غــر حملــة شــهادة محــو االميــة اال بعــد
التحاقهــم مبراكــز محــو االميــة وانتظامهــم
بالدراســة فيهــا يف االماكــن التــي يوجــد
فيهــا مراكــز ملحــو االميــة؛ ومــن املعلــوم
ان املرحلــة االوليــة مــن الدراســة يف مراكــز
محــو االميــة التــي انشــأت يف املناطــق
الســكنية كانــت تعــادل التخــرج مــن
الصــف الرابــع االبتــدايئ.
واســتثنت احــكام القانــون مــن ال تتوافــر
مراكــز محــو االميــة يف الجهــة التــي يســكن
او يعمــل فيهــا و املصابــون مبــرض او
عاهــة بدنيــة او عقليــة متنعهــم مــن تلقــي
الــدروس يف صفــوف محــو االميــة ويــزول

هــذا االعفــاء بــزوال املــرض او العاهــة،
ويتقــرر هــذا االعفــاء وبيــان مدتــه بق ـرار
يصــدر عــن رئيــس الهيئــة مســتنداً اىل
قــرار الجهــات الصحيــة ،واملالحــظ ان
القانــون طبــق بصــورة ســليمة بحســب
املؤرخــن واملتابعــن ،ويف عــام 1979
جــرى منــح الع ـراق  5جوائــز مــن منظمــة
األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة
"اليونســكو" بعــد أن اســتطاع خفــض نســبة
األميــة دون  ،10%بحســب املنظمــة.
اجراءات محو االمية بعد 2003
مل تــرع الحكومــات االتحاديــة املعارصة يف
الع ـراق بالتفكــر بذلــك املوضــوع الخطــر
الــذي اســتفحل بصــورة كبــرة منــذ عــام
 2003وقبــل ذلــك ايضــا ،اال يف عــام 2011؛

كــا اخفقــت جميــع الخطــط الحكوميــة
بشــهادة الجميــع منــذ اول حملــة يف شــهر
آب عــام .2011
وســجلت االرقــام ان مراكــز محــو األميــة
بلغــت  5699مركــزا لعــام ،2013-2012
لكنهــا أخــذت بالرتاجــع واالنحســار
لتنخفــض إىل  842عــام  2018-2017وفــق
إحصائيــة الجهــاز التنفيــذي ملحــو األميــة،
فيــا مل يلجــأ اىل اي مــروع بديــل حقيقــي
حتــى اآلن؛ وعــن اســباب االخفــاق ،يعــزو
املراقبــون واملتخصصــون ذلــك اىل ســوء
اســتعامل االمــوال التــي خصصــت واىل
اســباب اجتامعيــة؛ اذ يقــول تربويــون
عاملــون يف تلــك املراكــز ،ان ضعــف
االلتحــاق مبراكــز محــو األميــة وتــرب

نســبة كبــرة ممــن كانــوا فيهــا يعــود إىل
إيقــاف رصف الحوافــز للدارســن واملعلمــن
( 40ألــف دينــار عراقــي شــهريا) التــي كان
معمــوال بهــا قبــل ذلــك ،مبينــن أن "ضعــف
الوضــع املــادي للدارســات وعــدم موافقــة
الــزوج او االنخــراط يف أعــال لكســب
العيــش أدت إىل ضعــف نســبة اإلقبــال عــى
الدراســة".
لقــد كان القانــون الــذي صــدر للحــد مــن
آفــة االميــة ،الــذي ســنته الحكومــة عــام
 " 2011قانــون محــو األميــة برقــم "23
يحمــل اســباب موتــه يف طريقــة ادارتــه
بحســب قــول املراقبــن ،اذ ان هيئــة محــو
األميــة التابعــة لــوزارة الرتبيــة كانــت
متضخمــة وحاولــت ارشاك اكــر عــدد

مــن الــوزارات "ممثلــن عــن  10وزارت"
فضــا عــن دواويــن األوقــاف االوقــاف
الدينيــة جميعهــا ،وعديــد متضخــم مــن
املستشــارين والــوكالء واملديريــن العامــن
وغريهــم ،وكانــت اهدافهــا عامــة غــر
محــددة مــن قبيــل العنايــة "بوضــع
األهــداف العامــة ملحــو األميــة وميزانيــة
التنفيــذ وإقـرار املناهــج والكتــب ومواعيــد
الدراســة وضوابــط اختيــار املعلمــن".
ويف ضــوء ذلــك يقــول املراقبــون انــه كبقيــة
القوانــن التــي ُشعــت منــذ نيســان عــام
 2003ثــم زويــت يف أروقــة النســيان ،فــا
يوجــد مــا يلــزم عــى إكــال التعليــم ويجرم
مــن ال يلتــزم ،ليبقــي ذلــك القانــون حــرا
عــى ورق فيــا األميــة تزحــف وتتمــدد
ويــزداد عــدد الســكان يف بيئــة أصبحــت ال
تتحــرج كثــرا مــن غــر املتعلمــن ،عــى حــد
وصفهــم.
مديــر عــام ســابق للجهــاز التنفيــذي ملحــو
األميــة يقــول ،أن الحــروب وتهالــك البنــى
التحتيــة وتــدين الوضــع االقتصــادي لــدى
كثــر مــن العائــات ألقــى بظاللــه عــى
تدهــور التعليــم وتفــي األميــة و"الجهــل"
يف أوســاط املجتمــع ،فيــا ينــوه تربويــون
اىل عوامــل اضافيــة تتعلــق بالفســاد
"املتغــول" يف مؤسســات الدولــة ،وهشاشــة
الــدور الرقــايب والرتبــوي مــا خلــف
جيوشــا مــن األميــن يغــض الطــرف عنهــم
فــا يذكــرون إال يف اإلحصــاءات الرســمية
وعناويــن الصحــف ،بحســب تعبريهــم،
فيــا يحــاول تربويــون آخــرون ان يرجعــوا
معوقــات محــو االميــة وعمــوم التعليــم اىل
"املحاصصــة والتحــزب" ضمــن مؤسســات
التعليــم والنقــص الحــاد يف املــدارس ويف
الريــف وأطــراف املــدن وضعــف الرقابــة
وعــدم تطبيــق إلزاميــة التعليــم ،كــا
تطرقــوا اىل عــدم اســتيعاب الخريجــن يف
الوظائــف الحكوميــة ،إىل جانــب موجــات
الهجــرة والنــزوح مــا "عكــس واقعــا مؤملــا
ملــا آل إليــه التعليــم وضاعــف مــن أعــداد
العازفــن عنــه"
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مجـتـــمـع

الدبلوماسية الثقافية والسالم

الدبلوماســية كمــا هــو معلــوم للجميع هي جــزء من العالقات
ّ
الدوليــة التــي تربــط الــدول معـ ًـا ،وتشــمل كافــة االلتزامــات
المتبادلــة بيــن ّ
كل دولتيــن تتمتعــان باالســتقالل الذاتــي،
لتصبــح الدبلوماســية جـ ً
ـزءا مهمـ ًـا مــن السياســات الدوليــة،
وأساسـ ًـا مــن أساســات التعامــل بين شــعوب العالــم ،وطريقة
للتواصــل والتفاعــل يســتخدمها مجموعــة مــن األشــخاص
أثنــاء القيــام بعمــل مــا.

وأحببــت اليــوم أن أركــز عــى قضيــة هامة
جــداً وهــي (الدبلوماســية الثقافيــة) .ويف
اعتقــادي أنّ الســبيل إىل تحقيــق وفــاق
عاملــي وتحقيــق الســام يف العــامل يبــدأ
بتعزيــز مكانــة الثقافــة يف العالقــات
الدول ّيــة .فالدبلوماســ ّية الثقاف ّيــة هــي
مفتــاح مهــم يجــب الرتكيــز عليــه لتحقيــق
ّ
صــام
التقــارب بــن الشّ ــعوب ،وهــي
أمــان حقيقــي لألمــم التــي تنبــذ الحــروب
الســام لشــعوبها  ،فالسياســة
وتبحــث عن ّ
وحدهــا ال تكفــي لحــلّ املشــاكل القامئــة
ـدول وهــذا مــا أثبتــه الواقــع الــذي
بــن الـ ّ
عاشــه العــامل منــذ نهايــة الحــرب العامل ّيــة
الثانيــة و خاصــة إ ّبــان دخــول العــامل يف
تجــاذب قطبــي بني املعســكرين الرأســايل
واالشــرايك .فقــد اكتشــف السياســ ّيون
يف تلــك املرحلــة ومــن خــال الوقائــع
أنّهــم بحاجــة إىل وســيلة أكــر فاعليــة
مــن طــاوالت املفاوضــات ،وأدركــوا دور
الثقافــة يف التأثــر عــى الشّ ــعوب وقدرتهــا
عــى تشــكيل العالقــات الدول ّيــة.
وإنّنــي عــى ثقــة بانــه لــو تــم الرتكيــز
عــى ذلــك فــأنّ دور الدبلوماســية
توســعا يف املســتقبل،
الثقافيــة ســيزداد ّ
ولــن تســتطيع الدبلوماســ ّية التقليد ّيــة
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االســتغناء عنــه يف التخلــص مــن الحــروب
والنزاعــات الدوليــة يف جميــع بقــاع العامل.
مــن هــذا املنطلــق فــان عــى جميــع
الحكومــات التــي تبحــث عــن الســام
لشــعوبها أن تركــز وتهتــم بتفعيــل
الدبلوماســية الثقاف ّيــة واذا مــا أرادت
لهــا النجــاح فعليهــا ارشاك األكادمييــن
واملؤسســات األكادمي ّيــة ملــا لهــا مــن دور
كبــر يف نــر الوعــي العلمــي والثقــايف
مــد جســور
يف املجتمعــات مــن خــال ّ
التعــاون العلمــي والثقــايف بينهــا وبــن
املؤسســات واالكادمييــات العامليــة يف
مختلــف بلــدان العــامل ومــن خــال تبنــي
مفاهيــم الســام والتعايــش الســلمي
والتســامح ونبــذ الحــروب والكراهيــة
والتفرقــة العنرصيــة والدينيــة واملذهبيــة
,وجعــل هــذه املفاهيــم كمرتكـزات ثابتــة
تســتخدم لتنشــئة الطلبــة يف كل مراحــل
الدراســة لــي تكــون قواعــد راســخة يف
املجتمعــات ولــي تكــون ثقافــة مكتســبة
بشــكل تدريجــي وترتســخ يف نفــوس
الجميــع حيــث أن العلــوم التــي تــد ّرس
يف الجامعــات ليــس غايتهــا األساســ ّية
توفــر كفــاءات علميــة وثقافيــة للمجتمــع
فحســب ،بــل عليهــا تأهيــل مواطنــن

د.رائد الهاشمي

ُيارســون قيــم الحــوار وتبــادل الثقافــات
مــن أجــل نــر التفاهــم ،فتكــون
الدبلوماســ ّية الثقاف ّيــة ذات فاعل ّيــة بــن
الشــباب املتع ّلــم وحصنــا ًمنيع ـاً لألجيــال
القادمــة ,وبالتــايل مامرســة الضغــط عــى
الحكومــات لتبنــي هــذه الثقافــة لــي
تكــون خطــوة مهمــة يف تحقيــق الســام
املنشــود يف كل دول العــامل.
ختامــاً هنــاك مبــدأ هــام جــداً يجــب
الرتكيــز عليــه بــأن الســام يف أي بقعــة
مــن بقــاع العــامل الميكــن تحقيقــه
باغتصــاب حقــوق اآلخريــن فــأي
طــرف يدعــو للســام ويؤمــن بــه عليــه
أن مينــح الطــرف اآلخــر حقوقــه كاملــة
ويفتــح أبــواب النقــاش والتحــاور البنــاء
الحقيقــي عــى مرصاعيــه حتــى ميكــن
لعجلــة الســام أن تــدور وتتحقــق فليــس
مــن املعقــول أن تبحــث عــن الســام مــع
طــرف وأنــت تغتصــب حقوقــه وتنتهــك
ســيادته وهنــا يجــب اللجــوء اىل العقــل
واملنطــق والعدالــة يف تحقيــق الســام لــي
ينعــم الجميــع بالســام العــادل املنشــود
ولــي تنعــم الشــعوب باألمــن واالســتقرار
والطأمنينــة وتعيــش حياتهــا بشــكل
طبيعــي وآمــن.
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بعد ارتفاع أسعار النفط مطالبات بتقليل سعر صرف الدوالر

والحكومة ترد
ال يمكــن لبلــد مــا ان ينمــو ويتطــور ويحقــق
التنميــة االقتصاديــة المطلوبــة والرخــاء لســكانه
مــن دون ان يمــزج بيــن مصــادر الثــروة المتعــدة؛
التــي يجــب اال تكــون مقصــورة علــى مــورد
اقتصــادي واحــد ،ألن االعتمــاد علــى مصــدر وحيد
للتنميــة يدخــل البلــد فــي ازمــات غيــر منتهيــة.
فيــــلي

بعــد تثبيــت ســعر رصف الــدوالر األمرييك
يف موازنــة عــام  2021عنــد  1450دينــارا
لــكل دوالر والــذي جــاء نتيجــة انخفــاض
اســعار النفــط عامليــا والــذي يعتــر املــورد
الرئيــي ملوازنــة العــراق العامــة أثــار
ردود فعــل كثــرة لــدى املواطنــن وايضــا
لــدى بعــض املختصــن مــن االقتصاديــن
واملاليــن ملــا كان لــه مــن تبعــات اقتصادية
واجتامعيــة ســلبية عــى عامــة الشــعب
مــن ارتفــاع البطالــة والفقــر ،يف وقــت
اعتربتــه وزارة املاليــة بانــه ميثــل انفراجــة
ملــا يعانيــه االقتصــاد العراقــي مــن ازمــة يف
الســيولة املاليــة وتصحيــح ملســار االقتصــاد
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العراقــي.
وقــرر البنــك املركــزي العراقــي يف ديســمرب/
كانــون األول املــايض رفــع ســعر بيــع
الــدوالر للبنــوك ورشكات الرصافــة إىل
 1460دينــاراً ،مــن  1182دينــاراً للــدوالر
الواحــد ،بهــدف تعويــض تراجــع اإليرادات
النفطيــة الناجــم عــن تدهــور أســعار
النفــط ،مــا تســبب رفــع ســعر الــدوالر
وتخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي يف
انخفــاض القــدرة الرشائيــة للمواطنــن.
ويف الوقــت الــذي ارتفعــت اســعار
النفــط تدريجيــا لتصــل اىل اكــر مــن 80
دوالرا للربميــل الواحــد طالــب مواطنــون

واقتصاديــون بــرورة اعادة خفض اســعار
الــدوالر مبوازنــة العــام املقبــل  2022أو
تقليــل آثارهــا عــى املجتمــع .
تعويض الطبقات الفقرية
ويقــول الخبــر االقتصــادي باســم جميــل
انطــوان يف حديــث ملجلــة «فيــي»؛ ان
«ســعر الــدوالر هــو حصيلــة الورقــة
البيضــاء التــي نظمــت العمليــة مــن  3اىل

 5ســنوات واعتربوهــا جــزءاً مــن عمليــة
اإلصــاح االقتصــادي بالنســبة للوضــع
املــايل والبنــوك» ،مشــرا إىل أن «الدولــة ال
تســتطيع تغيــر عملتهــا اال ان املهــم هــو
اإلصــاح الحقيقــي الــذي يخــدم طبقــات
الشــعب الفقــرة».
ويضيــف انطــوان؛ ان «ســعر الــرف
ليــس مهــ ً
ا وليــس األصــل بقــدر مــا

يكــون هنــاك تعويــض للطبقــات الفقــرة
التــي تشــكل الغالبيــة وان تكــون هنــاك
مســاعدات اجتامعيــة وتوفــر البطاقــة
التموينيــة وخلــق فــرص عمــل مســالة
اساســية» ،الفتــا اىل ان «هنــاك ارتفــاع
يف نســبة البطالــة وارتفــاع نســب الفقــر
وذلــك بســبب قلــة فــرص العمــل كــا أن
القطــاع الخــاص مجمــد ال ميــارس عملــه».

ولفــت اىل ان «ارتفــاع اســعار النفــط يجب
أن تعــوض النــاس اوال تغطــي العجــز
وتخلــق فــرص للعاطلــن مــن الشــباب
وبالتــايل ســيكون هنــاك انتعــاش يف
الســوق وايقــاف الهــدر والفســاد وتشــغيل
القطــاع الخــاص والورقــة البيضــاء تناولــت
ذلــك».
خفض تدريجي
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الماليـــة :تبيـــن لنـــا أن تغير ســـعر الصرف
أســـهم في زيادة االحتياطيـــات االجنبية لدى
البنك المركـــزي العراقي الى « « 60مليار دوالر
في شـــهر نيســـان  2021بعـــد أن كان «»54
مليار دوالر في شـــهر كانـــون األول .2020

مــن جانبــه؛ اكــد الخبــر االقتصــادي
رضغــام محمــد عــي أنــه مــع الخفــض
بــروط.
ويوضــح ملجلــة «فيــي»؛ ان هــذه الرشوط
هــي أن «يكــون تدريجيــا لســعر رصف
الــدوالر اىل  1300دينــار للــدوالر الواحــد،
مــع مراقبــة عاليــة لعمليــات البيــع
وزيــادة منافــذ البيــع بالســعر الرســمي
نقــدا للســوق مبــارشة دون املــرور
بحلقــات ثانويــة تخلــق ســوق ســوداء
للــدوالر ،ومنــع تهريــب الــدوالر وتشــديد
الرقابــة عــى عمليــات االســترياد».
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ويضيــف عــي؛ أن «النتائــج التــي متخضت
عــن ارتفــاع ســعر الــرف كانــت ســلبية
حيــث رفعــت معــدالت التضخــم وزادت
نســب الفقــر ومل يحقــق أي بعــد تنمــوي
نهائيــا ،كــا أنهــا زادت عمليــات تهريــب
العملــة للخــارج ومل تقــل».
إهامل القطاع الخاص
ويقــول التاجــر أمــر محمــد الحســني يف
حديــث ملجلــة «فيــي»؛ ان «الحكومــة مل
تســاهم يف تقليــل فجــوة الفقــر والبطالــة
بعدمــا رفعــت ســعر الــدوالر الــذي أرض
بــكل طبقــات املجتمــع بــل كان همهــا هــو

يف كيفيــة ســد رواتــب املســؤولني والــوزراء
العاليــة دون النظــر اىل الجوانــب الســلبية
التــي نتجــت عــن ارتفــاع ســعر الــدوالر
مــن فقــر وبطالــة وكســاد يف األســواق».
ويضيــف الحســني؛ كان «االجــدر
بالحكومــة مكافحــة الفســاد املســترشي يف
الدولــة العراقيــة وإنعــاش القطــاع الخــاص
عــر معالجــة املشــاكل التــي تواجــه هــذا
القطــاع وتفعيــل القوانــن التــي مــن
شــأنها توفــر الدعــم والحاميــة لهــذا
القطــاع املهــم ،اضافــة اىل توفــر الدعــم
ألصحــاب املشــاريع الصغــرة واملتوســطة

بشــكل حقيقــي التــي تعتــر العمــود
الفقــري لالقتصــاد الوطنــي وليــس فقــط
يف اإلعــام».
ويقــول املواطــن حســن الخفاجــي ويعمل
موظفــا يف وزارة الرتبيــة يف حديــث ملجلــة
«فيــي»؛ ان «ارتفــاع ســعر الــدوالر مــن
قبــل الحكومــة أرض بنــا حيــث ارتفعــت
أســعار املــواد الغذائيــة إىل أكــر مــن 30
باملئــة بالرغــم مــن ثبــات الرواتــب التــي
نتقاضاهــا».
ويشــر إىل أن «الراتــب الــذي يتقاضــاه
بــات ال يكفيــه ألكــر مــن نصــف الشــهر،

مــا اضطــره إىل البحــث عــن عمــل آخــر
لســد حاجــات األرسة» ،مطالبــا الحكومــة
«بإعــادة خفــض ســعر رصف الــدوالر عــا
كان عليــه ســابقا».
مصدر حكومي :ال تغيري يف السعر
مــن جهتــه؛ أكــد مصــدر حكومــي يف
حديــث ملجلــة «فيــي» ان «ســعر الــدوالر
ســيبقى كــا هــو خــال موازنــة العــام
املقبــل .»2022
وأضــاف املصــدر الــذي فضــل عــدم ذكــر
اســمه أنــه «ال يوجــد تغيــر او حــدث انــه
يتــم مبوجبــه تغيــر ســعر الــرف» ،مبينــا
ان «وزارة املاليــة بدورهــا أكــدت هــذا
الــي».
و اعتــرت وزارة املاليــة يف  5ترشيــن األول
 ،2021أن «الــوزارة تابعــت وباســتمرار
مــؤرشات تخفيــض قيمــة العملــة أمــام
الــدوالر وعــى مــدار تســعة أشــهر
املاضيــة».
وتبــن لهــا أن تغــر ســعر الرصف أســهم يف
زيــادة االحتياطيــات االجنبيــة لــدى البنــك
املركــزي العراقــي اىل « « 60مليــار دوالر
يف شــهر نيســان  2021بعــد أن كان «»54
مليــار دوالر يف شــهر كانــون األول .2020
كام ســاعد تغيري ســعر الــرف بـ»انخفاض

الطلــب عــى العملــة األجنبيــة وانعكــس
ايجابيــا عــى انخفــاض االســتريادات
وزيــادة اإلنتــاج املحــي» ،وفقــا للامليــة.
وأشــارت وزارة املاليــة اىل «تحســن واضــح
يف النشــاط التجــاري يف األشــهر التســعة
املاضيــة مــن العــام الحــايل  2021يف
ظــل االزمــة انتشــار فايــروس كورونــا».
وكشــفت الــوزارة أنهــا تعمــل عــى «اعادة
اســتثامر إيــرادات األمــوال املتحققــة
بهــدف بنــاء قاعــدة إنتاجيــة مســتهدفة
خــارج القطــاع النفطــي واالعتــاد عــى
القطاعــات االخــرى والتــي ستســهم
بانخفــاض الطلــب عــى الــدوالر نتيجــة
تعويــض بعــض الســلع املنتجــة والتــي
جعلــت انحســار نســبة االســتريادات إىل
االســتهالك املحــي».
يشــار اىل أن الــوزارة تبنــت منــذ تشــكيل
الحكومــة الحاليــة وضــع الخطــط
واآلليــات للعمــل عــى إصــاح السياســة
املاليــة للع ـراق وتكللــت باعتــاد الورقــة
اإلصالحيــة «الورقــة البيضــاء» التــي
رســمت خطــوات السياســة االقتصاديــة
واملاليــة املســتقبلية للنهــوض باإلنتــاج
املحــي وتقليــل االســتريادات للبلــد.
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عملة حزم

الرقمية..
عراقيون يقعون
ضحية أكبر عملية
احتيال
يتواصل الجدل في
الشارع العراقي،
حول الهبوط الكبير
بسعر العملة الرقمية
«حزم» ،التي دخلت
حديثا ،وذلك
البالد
ً
بعد أن تجاوز سعر
كل مليون حزم أكثر
من ستة آالف دوالر،
بفترة لم تتجاوز
ثالثة أشهر.
فيــــلي
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وانتــرت يف اآلونــة األخــرة عملــة رقميــة
بإســم حــزم أطلقهــا اإلعالمــي العــريب
محمــد العــرب ،والــذي اشــتهر بأنــه موفــد
قنــايت العربيــة والحــدث يف اليمــن لتغطيــة
حــرب قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية
ضــد الحوثيــن ،والتــي لقــب مــن خاللهــا
مبراســل عاصفــة الحــزم ،وهــو االســم الــذي
أطلقــه عــى العملــة الرقميــة.
محمــد العــرب ،صحفــي بحرينــي
الجنســية ،مــن أصــول عراقيــة ،ومــن
مواليــد مدينــة الفلوجــة رشقــي محافظــة
األنبــار ،وهــذا مــا ســاهم بانتشــار عملتــه
الرقميــة حــزم ،بشــكل واســع يف األنبــار ،إذ
أن مئــات األنباريــن ورمبــا اآلالف منهــم،
قامــوا باالســتثامر يف عملــة حــزم وتجربــة
حظهــم مــن خاللهــا.
وتعــرض املســتثمرون يف العملــة لخســائر
فادحــة ،بعــد هبــوط العملــة ،ليــراوح
ســعرها بــن ســنت واثنــن ،وذلــك بعــد أن
حــذر البنــك املركــزي العراقــي ،يــوم أمــس،
مــن التعامــل بالعمــات الرقميــة.
وأعلــن البنــك املركــزي يف بيــان ورد ملجلــة
«فيــي» ،بأنــه يتابــع عــن كثــب التعامــات
يف ســوق العمــات الرقميــة واملشــفرة
واالفرتاضيــة ،نظــرا للمخاطــر الكبــرة
املرتبطــة بتلــك العمــات وعــدم خضوعهــا
أليــة ضوابــط أو ترشيعــات قانونيــة أو
رقابيــة أو فنيــة يف العــراق.
وتابــع بالقــول ،لتــايف أيــة تداعيات ســلبية
ناتجــة عــن التعامــل بتلــك العمــات ،ذات
التذبــذب العــايل وعمليــات املضاربــة
فيهــا ،يحــذر البنــك املركــزي العراقــي مــن
اســتخدامها ،وال يكفــل مثــل تلــك العمــات
وال يوفــر الحاميــة القانونيــة ملــن يتعامــل
بهــا ومل مينــح رخصــة أليــة عملــة رقميــه
مشــفرة حالي ـاً.
وقــال قامئمقــام قضــاء الرمــادي مركــز
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محافظــة االنبــار ،ابراهيــم العوســج ،يف
بدايــة انطــاق العملــة ،كانــت االج ـراءات
طبيعيــة ،ومل يكــن باإلمــكان أن تتدخــل
الحكومــات املحليــة ،طاملــا أنــه مل يكــن
هنــاك منــع رســمي مــن الحكومــة املركزية.
وأضــاف ،لكــن بعــد اصــدار قــرار البنــك
املركــزي العراقــي قبــل يومــن مــن االن،
بيانــا نــص عــى منــع تداولهــا ،كونهــا
اشــبه بالوهميــة وتدخــل ببــاب النصــب
واالحتيــال ،فســيتم اتخــاذ االجــراءات
الالزمــة بحــق املكاتــب واملتداولــن ،خــال
االســبوع القــادم.
وأشــار العوســج ملجلــة «فيــي» ،إىل أن
إمكانيــة رفــع دعــوى بحــق مالــك العملــة
ورشكائــه ،يرتبــط باألشــخاص الذيــن
خــروا اموالهــم ،حيــث ميكنهــم اقامــة
دعــوى قضائيــة ،وســيتعامل االخــر معهــا،
كــا اننــا حذرنــا ســابقاً ،مــن التــداول بهــا،
لكــن بشــكل شــخيص ،وبعــد ق ـرار البنــك
املركــزي ،ســيتم اتخــاذ االجـراءات القانونية
ضــد مكاتــب بيــع العملــة ،لكــن االشــخاص
املســتثمرين فيهــا فــا توجــد لدينــا اي
صالحيــة عــى اجبــاره بعــدم التــداول ،ولــن
تكــون هنــاك اي اجــراءات ضدهــم.
فيــا رأى خبــر العمــات الرقميــة ،نــارص
علــوان ،أن هنــاك نوعــن مــن العمــات
الرقميــة ،االوىل هــي التــي يتــم التعامــل
بهــا عــى اســاس املاســر كارد وغريهــا مــن
االنظمــة املتطــورة ،والتــي تتعامــل بهــا
البنــوك وتغطيهــا رســمياً ،مقابــل العملــة
الصعبــة او الذهــب وغريهــا ،وأمــا النــوع
الثــاين هــي املشــفرة ،والتــي ظهــرت قبــل
اكــر من عــرة اعــوام ،وكانــت اولهــا عملة
( البتكويــن ) ،التــي اطلقهــا مجموعــة مــن
تجــار واثريــاء الصــن ،لتصبــح مبــرور االيــام
عملــة متداولــة يف الوســط االســتثامري
والتجــاري ،وكســبت ثقــة املتداولــن.
وبــن أن الفــرق بــن العملــة الجديــرة
بالثقــة وبــن الوهميــة ،هــو أن تكــون
عائــدة ألشــخاص معروفــن وميتلكــون
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هناك من باع ذهب زوجته،
وهناك من باع عجلته
وغيرها من الممتلكات ،كما
أن العديد ممن استقرضوا
ماليين الدنانير ،لالستثمار
في العملة ،حتى أن هناك
من باعوا منازلهم ،وتم
تسجيل العديد من حاالت
الطالق بسبب هذه النقمة
وليست العملة.

ســتارس برمجيــات محكــم ،ويكــون
لهــم رشكــة حقيقيــة تعمــل عــى تصنيــع
املنتجــات.
وأضــاف علــوان ،خــال حديــث لــه
مــع مجلــة «فيــي» ،أن كافــة العمــات
الرقميــة فيهــا نســبة مخاطــرة كبــرة ،كــون
اكــر االمــوال التــي يتــم تداولهــا فيهــا
هــي عبــارة عــن غســيل امــوال ،ورمبــا
تكــون تجــارة غــر مرشوعــة ،كاملخــدرات
واالســلحة ،ورغــم ذلــك فــإن عــددا كبــرا
مــن دول العــامل بــدأت تتجــه بشــكل جــدي
نحــو العمــات الرقميــة ،ومــن املمكــن أن
تكــون هي العمــات املســتقبلة .مســتدركاً،
بالقــول اؤكــد بــأن كل العمــات الرقميــة
فيهــا مخاطــرة ،اي أن ( البتكويــن ) البالــغ
ســعرها اكــر مــن  60الــف دوالر ،مــن
املمكــن أن تهبــط يف اي لحظــة لتصبــح
قيمتهــا دوالر واحــد او اقــل.
وبــن علــوان ،بــأن اكــر مــن الــف عملــة
ظهــرت بعــد ( البتكويــن ) ،مــا ســاهم

بتطويــر عــامل التكنلوجيــا ،ويتــم التــداول
بهــا عــن طريــق منصــات الكرتونيــة ،ولكــن
غالبيتهــا عمــات غــر موثوقــة ،وهنــاك
العديــد مــن العمــات الرقميــة التــي
ظهــرت مؤخـرا وتبــن فيــا بعــد أنهــا عبارة
عــن عمليــات نصــب واحتيــال ،وعمومــا
فأنهــا اشــبه بلعبــة القــار ،وغالبيــة ســكان
العــامل يتعاملــون بهــا كنــوع مــن املغامــرة
بــدون اي ضامنــات.
وفيــا يتعلــق بعملــة حــزم املتداولــة يف
الع ـراق مؤخ ـراً ،فأوضــح الباحــث بالشــأن
االقتصــادي ،مؤيــد الدليمــي ،أن أن كل
معايــر الثقــة والجديــة ال تنطبــق عــى
هــذه العملــة ،كــون مالكهــا قــام بإدراجهــا
عــى منصــة معــروف بأنهــا غــر موثوقــة،
وهــي منصــة (  ) white bitوبإمــكان اي
شــخص تصنيــع عملــة وطرحهــا عــى هــذه
املنصــة ،كونهــا ال تشــرط عــى صاحــب
العملــة اي رشوط علميــة او ماليــة.
وأشــار الدليمــي ،ملجلــة «فيــي» ،إىل أن

العــراق ال ميتلــك الخــرات والتطــورات
القانونيــة او التكنلوجيــة ،حــول العمــات
الرقميــة ،ونســتطيع القــول أنــه متأخــر
بذلــك ،وهــذا كان ســبباً رئيســياً يف االقبــال
الواســع عــى عملــة حــزم ،حيــث كل مــن
يســمع بأنــه ميكنــه االســتثامر مببلــغ دوالر
ومــن املمكــن ان يصبــح الــف دوالر خــال
فــرة وجيــزة ،وهــذا مــا اثــار الشــكوك
حولهــا.
وأضــاف الدليمــي ،بــأن مالــك عملــة حــزم،
طــرح  100مليــار حــزم ،وحــدد  20%منهــا
للتــداول ،وأحتفــظ بالـــ  80%منهــا ،كام انه
ركــز عــى محافظــة االنبــار ومدينــة ابــو
غريــب يف ترويــج العملــة ،كــا أنــه مهــد
ملوضــوع العملــة قبــل مــدة ،وذلــك مــن
خــال خروجــه بشــكل يومــي متكــرر ببــث
مبــارش عــى منصــة فيســبوك ،ومــن خاللهــا
اســتقطب عــرات االف النــاس ،كونــه
كان يطــرح افــكار كثــرة مثــرة للجــدل،
منهــا مســألة اقليــم االنبــار ،الــذي طرحــه

بوقــت حســاس للغايــة ،ومــن ثــم طــرح
افــكار تجاريــة وهميــة ،ووعــود مبفاجئــات
وغريهــا ،مــا جعلــه مصــدر ثقــة ملتابعيــه.
وأكــد الدليمــي ،بالقــول حذرنــا مــن
التــداول بالعملــة منــذ انطالقهــا ،والســبب
هــو اننــا حتــى لــو احســنا الظــن مبالكهــا،
فهــذا يعنــي أننــا دخلنــا يف مغامــرة قــد
تتســبب بإفــاس املتداولــن ،وهــذا مــا
حصــل بالفعــل ،خاصــة أن اآلالف اســتثمروا
يف العملــة بشــكل متأخــر ،وذلــك عندمــا
اصبحــت بخمســة ســنتات واكــر ،مــا
تســبب بــرر كبــر لهــم ،عــاوة عــى
الــرر الكبــر الــذي لحــق باقتصــاد
املحافظــة ،كــون االمــوال توجهــت بالتجارة
بعملــة حــزم ،بــد ًال مــن أن تتوجــه داخــل
املحافظــة وتحــرك عجلــة االقتصــاد.
ولفــت الدليمــي ،إىل أن هنــاك مــن
بــاع ذهــب زوجتــه ،وهنــاك مــن بــاع
عجلتــه وغريهــا مــن املمتلــكات ،كــا أن
العديــد ممــن اســتقرضوا ماليــن الدنانــر،

لالســتثامر يف العملــة ،حتــى أن هنــاك مــن
باعــوا منازلهــم ،وتــم تســجيل العديــد
مــن حــاالت الطــاق بســبب هــذه النقمــة
وليســت العملــة.
ويؤكــد الدليمــي ،بالقــول مالــك العملــة
نفــذ واحــدة مــن اكــر عمليــات النصــب
واالحتيــال بحــق العراقيــن عامــة ،حيث أن
هنــاك متخصصــن مطلعــن عــى العملــة،
كشــفوا بــأن مــن قــام ببيــع مبالــغ كبــرة
مــن العملــة وصلــت إىل  4.5مليــون ،هــو
نفســه مالكهــا ،أي أن مــن تســبب بهبــوط
العملــة إىل هــذا الحــد هــو مالكهــا ،لــذا
امتنــى ان يتــم اتخــاذ اجـراء قانــوين بحقــه،
لتعــود امــوال النــاس اليهــم.
وأمــا املحامــي ،محمــد ســعد ،فيقــول
حجــم خســائر املتداولــن يف عملــة حــزم،
كبــر جــداً ،وال يوجــد هنــاك عقــد بــن
املســتثمر ومالــك العملــة ،والســبب
الــذي ادى اىل هــذه الخســائر هــو عمليــة
مضاربــة للعملــة ،بغــض النظــر عــن مــن
قــام بذلــك.
وبــن ســعد ،يف حديثــه لشــفق نيــوز،
بأنــه لــو تــم اثبــات ادعــاءات املشــككني
بالعملــة ومالكهــا ،والذيــن يــرون بأنهــا
عمليــة نصــب واحتيــال ،فــإن مــن املمكــن
اقامــة دعــوى قانونيــة مــن قبــل الحكومــة
العراقيــة ورفعهــا عــى مســتوى االنرتبــول،
ويتــم القبــض عــى املحتــال ،وذلــك يف
حــال إذا كانــت الدولــة التــي يتواجــد بهــا
 ،ال متلــك املعلومــات عــن طبيعــة عمــل
الرشكــة.
وبــن ،بــأن العـراق ال ميتلــك هــذه الثقافــة
القانونيــة ،حيــث يجــب ان تتبنــى احــدى
الجهــات الحكوميــة ذلــك ،ومــن خــال
االدعــاء العــام او اي أحــد مــن املترضريــن،
يتــم تقديــم شــكوى ومــن ثــم القبــض
عــى املطلــوب.
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مصالحة الفا ّرين والباقين..

				

ٍ
تحد خاص أمام السلطات العراقية في المناطق المحررة

سلط موقع حقوقي أمريكي ،الضوء على قضية
النازحين العراقيين وسبل عودتهم إلى ديارهم ،وأن
هذا بمثابة تحد خاص ،يتطلب معالجة وفق مجموعة
من التوصيات.

فيلي

وبحســب موقــع «جاســت ســيكيوريتي»
التابــع لكليــة الحقــوق يف جامعــة نيويــورك
األمريكيــة ،فرغــم مــرور خمســة أعــوام
عــى إعــان الحكومــة العراقيــة االنتصــار
عــى داعــش إال أن عــودة النازحــن مــا
زالــت متاخــرة ،فهنــاك مــا يقــرب مــن 1.2
مليــون نــازح مل يعــودوا بعــد إىل مناطقهــم
األصليــة ،فيــا نــزح آخــرون مجــدداً بعــد
محاولتهــم العــودة إىل مناطقهــم.
ولفــت املوقــع األمريــي يف تقريــر كتبــه
باحثــان يف منظمــة «مــريس كوربــس»
اإلنســانية ،هــا آدم ليشــتنهيلد ،وماياشــا
عــام ،وترجمتــه مجلــة «فيــي» ،إىل
وجــود مشــكلة مجتمعيــة أعمــق تتمثــل
يف ضعــف القبــول االجتامعــي» أو رغبــة
األفـراد والجــران الســابقني واملجتمعــات يف
الرتحيــب بالعائديــن والعيــش معهــم».
إرث داعش
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وأشــار التقريــر األمريــي ،إىل محافظــة
نينــوى التــي وصفهــا بأنهــا «واحــدة مــن
أكــر املناطــق تنوعــا يف العــراق ،ومــن
بــن األكــر تــررا مــن العنــف الجامعــي
والتهجــر» وأن «داعــش اســتهدفها
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واضطهــد بشــكل ممنهــج األقليــات
العرقيــة والدينيــة ،مبــا يف ذلــك اآلشــوريني
واإليزيديــن واملســيحيني والشــبك».
وأوضــح أن «الجهــود متواصلــة يف أوروبــا
والواليــات املتحــدة لتقديــم مرتكبــي

الفظائــع إىل العدالــة ،مضيفــا أن «هنــاك
حاجــة إىل اهتــام إضــايف والعمــل محليــا
لتســوية التحــدي املســتمر املتمثــل بالنــزوح
يف العــراق».
ورأى التقريــر ،أن «إرث داعــش أعــاق

عــودة النازحــن يف املناطــق املختلطــة
عرقيــا ودينيــا ،ســواء مــن خــال إحبــاط
أبنــاء األقليــات عــن العــودة ،أو دفعهــم إىل
معارضــة عــودة النازحــن الســنة».
واستشــهد التقريــر بخالصــة توصــل إليــه
بحــث أجرتــه منظمــة «مــريس كوربــس»
اإلغاثيــة ،بعــد ســنوات مــن خــرة العمــل
يف برامــج إنســانية وامنائيــة ،بنــاء الســام يف
العــراق ،إىل أن «الحلــول الدامئــة للنــزوح
ســتظل غــر قابلــة للتحقــق مــا مل تتضمــن
العدالــة التصالحيــة وآليــات بنــاء الســام
لتعزيــز القبــول االجتامعــي والتعايــش».
الفارون والباقون
ولفــت إىل دراســة اســتقصائية شــملت أكــر
مــن  500عائلــة إيزيديــة يف ســنجار يف
نينــوى ،كشــفت عــن عنــارص عــدة مرتبطــة
بفكــر قبــول العائديــن:
األول ،منــط حركــة العائديــن خــال حكــم
داعــش يســاهم بــدور اكــر بكثــر مــن
هويتهــم العرقيــة أو الدينيــة.
وأوضــح التقريــر ،أن «املشــاركني (مــن
الرجــال والنســاء) كانــوا أكــر ميــا لتقبــل
العائديــن الذيــن فــروا مــن داعــش ،بغــض
النظــر عــن هويتهــم ،اكــر مــن هــؤالء
الذيــن بقــوا وعاشــوا يف ظــل ســيطرة داعش
ثــم فــروا الحقــا ،وهــو مــا يشــر اىل وجــود
نزعــة يف الع ـراق تفــرض أن هــؤالء الذيــن
مل يفــروا مــن داعــش ،هــم مــن املؤيديــن
أو املتعاونــن».
ثانيــا ،تذكــر االيزيديــن أنهــم هــم والعــرب
الســنة عانــوا ســوية تحــت حكــم داعــش،
يســاعد عــى تعزيــز االحســاس بالتجــارب
املشــركة ،مــا يجعلهــم ،وخصوصــا الرجــال،
اكــر اســتعدادا لقبــول العائديــن الســنة».
وبحســب التقريــر ،فعــى العكــس مــن
ذلــك« ،كانــت النســاء االيزيديــات اقــل
اســتعدادا لقبــول العائديــن مــن الســنة،
وهــو مــا يلقــي الضــوء عــى االختالفــات
الجندريــة املهمــة التــي قــد تعكــس الخوف
والصدمــة التــي عانــت منهــا النســاء

والفتيــات االيزيديــات».
أمــا ثالثــا ،فــإن االيزيديــن الذيــن نزحــوا
مــع الســنة وكان لديهــم تفاعــل متكــرر
معهــم ،كانــوا اكــر اســتعدادا لتقبــل
العائديــن الســنة  ،بغــض النظــر عــن جنــس
املســتجيبني.
وخلــص التقريــر بنــاء عــى ذلــك ،إىل
أن «تحســن احتــاالت اعــادة االندمــاج
االجتامعــي أمــر ممكــن ،وهــو مــا ســتكون
لــه آثــار مهمــة عــى الجهــود املبذولــة
لتســهيل الحلــول املســتدامة لقضيــة
النــزوح ،ودعــم الناجيــات مــن العنــف ،مبــا
يف ذلــك العنــف الجنــي ،واملســاهمة يف
االســتقرار والعدالــة يف العــراق».
تصور خاطئ
واعتــر ،التقريــر أن «إنهــاء ازمــة النــزوح
ليــس فقــط رضورة انســانية ،وامنــا هــو
أيضــا رضوري لضــان الســام واالســتقرار
واالزدهــار االقتصــادي».
وبنــاء عــى ذلــك ،رأى التقريــر أن عــى
الجهــات املانحــة وواضعــي السياســات
اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات التــي مــن
بينهــا« ،تصحيــح التصــور الخاطــئ بــأن
الذيــن مل يفــروا مــن حكــم داعــش كانــوا
بالــرورة متعاونــن أو متعاطفــن مــع
الجامعــة املســلحة ،فهنــاك بعــض النــاس
رمبــا بقــوا بســبب ارتباطهــم القــوي
مبنازلهــم واراضيهــم ،او الفتقارهــم اىل
املــوارد الالزمــة للتنقــل ،او الن داعــش
منعهــم مــن املغــادرة».
ونــوه إىل إمكانيــة القــادة الدينيــن وكبــار
ممثــي املجتمــع أن يكــون لهــم تأثــر كبــر
يف مواجهــة املعلومــات املضللــة وتبديــل
مواقــف النــاس تجــاه التعايــش مــع مرتكبي
العنــف الســابقني وغريهــم مــن الجامعــات
يف البيئــات املتــررة مــن الن ـزاع».
كــا اقــرح التقريــر ،تعزيــز التصــورات
لخــرات املعانــاة املشــركة ملختلــف
الجامعــات الدينيــة والعرقيــة تحــت
االحتــال الوحــي لداعــش ،وهــو مــا مــن

شــأنه تفعيــل عمليــات العــودة املســتدامة.
عدالة إصالحية
وألجــل دعــم التعــايف عــى املــدى الطويــل،
رأى التقريــر األمريــي ،أيضــا أن عــى
املســؤولني العراقيــن وقــادة املجتمــع،
العمــل معــا مــن أجــل إنشــاء «آليــات
العدالــة اإلصالحيــة» ،موضحــا عــى ســبيل
املثــال ان يف نينــوى ،ميكــن أن يكــون مــن
خــال ضــان املســاءلة واالعــراف بالحقيقة
عــى مســتوى املجتمــع او مبــادرات إحيــاء
الذكــرى وإحيــاء مراســم ذكــرى الراحلــن».
ودعــا التقريــر ،املانحــن إىل «تعزيــز
اســتثامراتهم يف بنــاء الســام» الــذي يأخــذ
باالعتبــار الصدمــات والتنــوع االجتامعــي،
وذلــك بهــدف دعــم االحتياجــات النفســية
واالجتامعيــة عــى مســتوى األفــراد
واملجتمعــات للناجــن.
وأشــار إىل أن «الدعــم النفــي والشــفاء
مــن الصدمــات ،ميكــن ان يســاهم يف تعزيــز
التامســك االجتامعــي وبنــاء الثقــة داخــل
املجتمعــات ،مبــا يف ذلــك بــن االيزيديــن
والعــرب الســنة وفيــا يتعلــق بالناجــن
والشــهود عــى العنــف الجنــي وغــره مــن
االنتهــاكات».
وأوىص تقريــر «جاســت ســيكيوريتي»
الحقوقــي ،بـ»دمــج أصــوات النســاء
والفتيــات وتجاربهــن وقيادتهــن يف تصميــم
وتطبيــق الربامــج للتعامــل مــع االغــراب
االجتامعــي وتقويــة التعايــش الســلمي،
وهــو مــا يتــاىش مــع أهــداف قانــون
(املــرأة والســام واألمــن) ،لعــام ،2017
الــذي تبنــاه الكونغــرس األمريــي ،باإلضافــة
إىل أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة
املســتدامة.
وختــم التقريــر األمريــي ،باإلشــارة إىل
أن «هــذا األمــر بالنســبة للعــراق يعتــر
حاســ ً
ا ،ليــس فقــط مــن أجــل تســوية
مشــكلة النــزوح ،ولكــن أيضــا لضــان
الســام ومنــع النــزاع يف املســتقبل».
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العراقيون و سوق العقارات التركي

وسط دعوات عنصرية
إلجراءات قاسية بحق االجانب
يشــهد ســوق العقــارات فــي تركيــا نشــاطا كبيــرا فــي حركــة شــراء
وبيــع العقــارات واالراضــي وامتالكهــا مــن قبــل اجانــب وبخاصــة
العراقييــن ،فضــا عــن النشــاط فــي طلــب االيجــارات مقترنــا
بتواصــل هبــوط ســعر الليــرة التركيــة التــي تجــاوز انخفاضهــا الــف
ليــرة لــكل مئــة دوالر...
فيلي
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«اســـطنبول هـــي المحافظـــة األولى
التـــي حققـــت  951عمليـــة بيـــع
لألجانـــب في تمـــوز ،جـــاءت بعدها
أنطاليـــا مـــع  931منزال ،ثـــم أنقرة
 ، 312ومرســـين  ،217وبورصـــة مع
 158بيـــع منزل لألجانـــب» ،ويتصدر
العراقيـــون في قائمة شـــراء المنازل
في تركيـــا منذ العـــام  ،2015إال أن
الترتيب تراجـــع للمركـــز الثاني بعد
ايران مـــع بداية عـــام 2021
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وتنشــط مقابــل ذلــك ترصيحــات قــوى
معارضــة للرئيــس الــريك يشــغلون انفســهم
بالحديــث عــا يســمونه مخاطــر تزايــد
اعــداد الالجئــن واملهاجريــن ،وآخــر ذلــك
مــا رصح بــه رئيــس بلديــة بولــو مركــز
محافظــة «بولــو» ،وهــو مــن حزب الشــعب
الجمهــوري املعــارض بقولــه ان « 70باملئــة
مــن الالجئــن الذيــن يعيشــون يف محافظــة
بولــو هــم عراقيــون ،هنــاك مليــون الجــئ
عراقــي و 500ألــف إيـراين يف تركيــا  ،النقاش
حــول الســوريني اآلن  ،لكــن هــل هنــاك
حــرب يف إي ـران والع ـراق»؛ بــل ان رئيــس
البلديــة ذهــب اىل اكــر مــن ذلــك بالقــول
«ال ينبغــي أن يتــزوج مواطنــان أجنبيــان يف
بولــو ،وال يســمح لهــا بهــذه الطريقــة أن
يســتقرا يف املدينــة وينجبــا أطفــا ًال ،نقــرح
هــذا يك ال يتــزوج ســوريان أو عراقيــان
هنــا ،نريدهــم أن يعــودوا إىل بلدانهــم،
لذلــك نقــرح هــذه القــرارات» ،وتقــدم
ملجلــس البلديــة ،باقــراح يقــي بفــرض
 100ألــف لــرة تركيــة كرســوم زواج عــى
الرعايــا األجانــب يف «بولــو» ،مشــراً إىل أنــه
ســيعرض مقرتحاتــه عــى اللجنــة املختصــة
للتصديــق عليهــا وجعلهــا قيــد التنفيــذ.
وبحســب املتخصصــن يف شــؤون االقتصــاد
والعقــارات فــان قطــاع العقــارات الرتكيــة
اصبــح احــد أهــم أعمــدة االقتصــاد الــريك،
الســيام منــذ اصــدار قانــون العقــار عــام
 2012الــذي ألغــي مبــدأ املعاملــة باملثــل
مــا دفــع إىل زيــادة اإلقبــال عــى االســتثامر
يف هــذا املجــال ،لتصبــح العقــارات الرتكيــة
أكــر طلبــاً مــن قبــل الجنســيات االخــرى
الســيام مــن دول الجــوار وبخاصــة الجاليــة
العراقيــة الكبــرة يف تركيــا ملــا تقدمــه
الحكومــة مــن مزايــا للمســتثمرين.
ويعــد رشاء العقــار أضمــن و أكــر أمانــاً
مــن رشاء عمــات أجنبيــة ،بحســب
املتخصصــن ومراقبــي الســوق الرتكيــة  ،اذ
أنــه كلــا انخفضــت قيمــة العملــة زادت

قيمــة العقــار ،كــا متتــاز القوانــن الرتكيــة
باملرونــة و البســاطة و ســهولة إجــراءات
التملــك ،حيــث ال توجــد تعقيــدات قانونية،
كــا أقــرت الحكومــة منــذ عــام  2017قانونا
يتيــح ملــن متلــك عقــاراً أو عــدة عقــارات
بقيمــة مليــون دوالر أن يتقــدم للحصــول
عــى الجنســية الرتكيــة ،ثــم جــرى تعديــل
نــص القانــون ليجــري تخفيــض قيمــة
العقــار إىل  250الــف دوالر.
وحققــت مبيعــات العقــارات لألجانــب يف
تركيــا من ـ ًّوا بنســبة  38%يف األشــهر العــرة
األوىل مــن عــام  2021مقارنــة بالفــرة
ذاتهــا مــن عــام 2020؛ وبحســب بيانــات
هيئــة اإلحصــاء الرتكيــة ،فقــد بلــغ إجــايل
مبيعــات العقــارات لألجانــب  43ألفــا و372
عقــارا يف املــدة بــن كانــون الثــاين وترشيــن
األول  ،2021و ان العراقيــن تصــدروا ،قامئــة
األجانــب األكــر رشاء للمنــازل يف تركيــا يف
شــهر متــوز مــن صيــف  ،2021مبينــة ان
«مواطنــي العــراق اشــروا يف متــوز 772 ،
منــزال ،تالهــم اإليرانيــون بـــ 619منــزال،
ثــم الــروس بـــ 365منــزال ،واألفغــان بـــ229
منــزال ،واألملــان بـــ  198منــزال ،والكويتيــون
 189منــزال ،ومــن كازخســتان  166منــزال».
وأضافــت أن «عــدد املنــازل املباعــة
لألجانــب يف عمــوم تركيــا يف متــوز بلغــت
 4آالف و 495منــزال»  ،مبينــة ان «هــذه
املبيعــات ارتفعــت بنســبة  64باملئــة،
مقارنــة مــع مبيعــات الشــهر نفســه مــن
العــام املــايض».
ووفقــا لتقريــر الهيئــة فــإن «اســطنبول هــي
املحافظــة األوىل التــي حققــت  951عمليــة
بيــع لألجانــب يف متــوز ،جــاءت بعدهــا
أنطاليــا مــع  931منــزال ،ثــم أنقــرة 312
 ،ومرســن  ،217وبورصــة مــع  158بيــع
منــزل لألجانــب» ،ويتصــدر العراقيــون يف
قامئــة رشاء املنــازل يف تركيــا منــذ العــام
 ،2015إال أن الرتتيــب تراجــع للمركــز الثــاين
بعــد اي ـران مــع بدايــة عــام  2021قبــل ان

يعــاود مــرة اخــرى للمركــز االول يف شــهر
ايــار .2021
وكانــت قــد اثــرت املخــاوف مــن عائديــة
متلــك العقــار لألجنبــي يف حالــة وقــوع
تطــورات مفاجئــة كالوفــاة مثــا ،اذ جــرى
تناقــل اشــاعات عــن ارجــاع العقــار اىل
الدولــة الرتكيــة وعــدم نقلــه باســم الوريــث
االجنبــي ،وروجــت ادعــاءات بــأن “كل
شــخص جنســيته تركيــة وميتلــك عقــارا
يف تركيــا ،وزوجتــه وأوالده ال يحملــون
الجنســية الرتكيــة ،إذا مــات ال ترثــه عائلتــه
وتذهــب أمالكــه للدولــة الرتكيــة» ،فيــا
نفــت املصــادر الرتكيــة الرســمية ذلــك
وقالــت أن «االدعــاءات التــي تناقلتهــا
بعــص الصفحــات عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي حــول إصــدار قانــون تــريك
جديــد متعلــق مبصــادرة األمــاك الخاصــة
لألجانــب وخاصــ ًة للســوريني املزدوجــي
الجنســية يف تركيــا ,ال أســاس لــه مــن
الصحــة أبــداً» ,مبينــة ان جميــع مــن ذكروا
ســواء كانــوا حاملــن الجنســية الرتكيــة بعــد
جنســيتهم األصليــة كجنســية ثانيــة أو
جنســية ثالثــة يحــق لهــم التملــك يف تركيــا،
وأوضحــت املصــادر الرســمية أيض ـاً أنــه يف
الوقــت الحــارض ال توجــد حــاالت لتطبيــق
هــذا القانــون ألن الســوري أو األجنبــي لــن
تجــري مصــادرة عقاراتــه يومــاً مــا ألنــه
يشــريه بصفتــه مواطنــاً تركيــاً ،ومحــذرة
مــن أن هنالــك بعــض الجهــات العامــة يف
القطــاع العقــاري «تتحــر ملقاضــاة مروجي
الشــائعات الذيــن يعملــون عــى اإلرضار
بصــورة الجمهوريــة الرتكيــة وقوانينهــا,
بصفتهــم جــزءاً مــن حملــة دعائيــة كــرى
تســتهدفها بــن الحــن واآلخــر».
وتلفــت مصــادر قانونيــة تركيــة اىل ان
قانــون عــام  1966الــذي ورد فيــه قانــون
التملــك رقــم  1062صــدر بســبب مشــكالت
حصلــت يف ذلــك الوقــت بــن دولتي ســوريا
وتركيــا مثــا ,مــن مبــدأ املعاملــة باملثــل,

بعدمــا قامــت الحكومــة الســورية مبصــادرة
أمــاك األتــراك القامئــة يف ســوريا ،مبينــة
أن القانــون الــريك يف التملــك العقــاري
واضــح ويشــجع عــى االســتثامر مــن قبــل
جميــع األجانــب ,بحســب املصــادر الرتكيــة
«حتــى أنــه أكــد عــى املســاواة يف املعاملــة
بــن املســتثمرين األجانــب واملســتثمرين
املحليــن اذ توجــد يف تركيــا آليــات تحفيــز
شــاملة لالســتثامرات ,تتــم بالتنســيق مــع
وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا تتعلــق مبــكان
االســتثامر وقيمتــه والقطــاع الــذي ســيتم
فيــه االســتثامر».
أمالك العراقيني ..مكاتب وتسهيالت
وتنتــر مكاتــب العراقيــن للعقــارات يف
معظــم املــدن الرتكية ومنهــا العاصمــة انقرة
واملــدن الكــرى ،ويف اجابــة مــن احــدى
مؤسســات العقــار عــن االستفســارات بشــأن
العقــارات يف تركيــا ،اوضحــت انــه يحــق
للعراقيــن رشاء معظــم أنــواع العقــارات
يف تركيــا مبــا فيهــا العقــارات الســكنية
مثــل ،شــقق تركيــا ،وفلــل تركيــا ،إىل جانــب
العقــارات التجاريــة مبــا فيهــا ،املحــات
التجاريــة ،واملكاتــب التجاريــة ،واملخــازن،
والفنــادق ،والعــارات واملبــاين؛ أمــا فيــا
يتعلــق مبوضــوع ملكيــة األرايض ،فيحــق
للعراقيــن متلــك األرايض املفــروزة للســكن،
فيــا ال يحــق لهــم ،مبوجــب القانــون
الــريك ،رشاء األرايض الزراعيــة واألرايض
غــر املفــروزة للســكن؛ ومــع ذلــك ،فــإن
العراقيــن بحاجــة إىل تحقيــق رشوط معينــة
ل ـراء العقــارات يف تركيــا ،هــذه الــروط
تشــمل ،موافقــة وزارة الداخليــة ووزارة
الخارجيــة الرتكيــة ،وتنفــذ دائــرة الطابــو
الرتكيــة هــذه اإلجــراءات بعــد تقديــم
األوراق املطلوبــة ،وال يلــزم للمواطــن
العراقــي أن يقــوم بنفســه مبراجعــة وزارة
الداخليــة أو وزارة الخارجيــة الرتكيــة.
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الملف الفيلي

''

اوميكرون  ....وحش جديد يطرق االبواب ..
يبدو ان كورونا وابناءه عازمون على مالزمتنا
ومحاصرتنا بكل الطرق .االنباء تتوارد عن
خطورة المتحور الجديد «اوميكرون» القادم من
القارة السمراء .يبدو انه عنيد واكثر قسوة من
سابقيه ..هل نحن امام عزل صحي جديد؟ ماذا
ستفعل مؤسساتنا الصحية المنهكة امام الزائر
الجديد؟! ،هل سترتفع اسعار الكمامات مجددا؟
ام اكتفى الجشعون من االرباح السابقة ؟!!.
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