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عنــد  البــرشي  املجتمــع  تعــّود   (1)

ــربى  ــم الك ــوارث أو الجرائ ــول الك حص

يعبــأ  وال  الضحايــا  بعــدد  يهتــم  ان 

شــخص  دا�ــا  واملجــرم  باســ�ئهم! 

يحصــل عــىل الشــهرة، عــىل عكــس 

يتــم  ال  الذيــن  األبريــاء  الضحايــا 

التحــدث  يتــم  اوال  التعــرف عليهــم 

قليــال! اال  عنهــم 

عندمــا تكــ¥ أخطــاء املجتمــع البــرشي، 

ــإن  ــة ف ــة والعدال ــع الد¬قراطي وترتاج

توديــع ســنة تحمــل يف جعبتهــا الكثــ° 

مــن العناويــن الكارثيــة بســهولة ويــرس 

امــر صعــب.

إن إنســان هــذا الزمــن يف الوقــت الــذي 

ــه  ــر فإن ــ�ء وال أرض وبح ــعه س ال تس

ــه، فــ�  ال يحصــل عــىل مــكان يقــر في

الــذي تعّلمــه؟

يف املــايض عندمــا كان اإلنســان يتمــرد، 

كانــت الطبيعــة تســتجيب لــه وÄنحــه 

ــ� كان اإلنســان يفــور  الســكينة، وحين

ــه  ــل غضب ــر يغس ــه، كان املط بانفعاالت

و.. واليــوم وعــىل عكــس مــا مــىض 

فــإن الطبيعــة هــي املتمــردة والســ�ء 

الصحــاري  وتتولــد  حزنــا  منقبضــة 

ــألرض.  ــة ل ــفاه الجاف ــط الش وس

اإلنســان  اخــّل  الجاهــل  وبغــروره 

بتــوازن طبيعتــه وهــو يف طريقــه لحفــر 

قــرب مســتقبله وال يعــرف بــان الطبيعــة 

ــون  ــا! فالعي ــلوكها ولغته ــ°ت س ــد غ ق

الغيــوم  تــرى  ال  الذاويــة  الســ�ء 

ــان  ــم ب ــىل األرض، وال تعل ــوداء ع الس

البحــار عطــىش وليــس لهــا عهــد باملــاء 

ــادئ!  ــذب واله الع

يف العــام الجديــد إذا Ò تجــدد األفــكار 

وÒ ينفــذ مــرشوع ســالم االنســان مــع 

الســ�ء واالرض والبحــر، فإنــه ســيكون 

ــم فقــط مــن عــدد ســنوات  ــادة رق زي

الحيــاة.

ــث  ــذا الحدي ــن ه ــر م ــب اآلخ والجان

ان  االخــ°ة،  الســنوات  يف  أنــه  هــو 

ــا عــىل  ــا واجربتن ــا علمتن جائحــة كورون

ــل باســتطاعة  ــا، فه ــ× بعضن ــد ب التباع

أي قــرار او حــادث مفــرح ان يجمعنــا 

مــرة اخــرى مــن دون خــوف؟ عــام 

ــم عــىل  ــه مــن املحت 2022 ســيكون في

جميــع  غرامــة  يدفــع  ان  اإلنســان 

ــه  ــا بنفس ــي ألحقه ــوارث الت ــك الك تل

وبالطبيعــة والكائنــات الحيــة، فهــل 

باســتطاعته أن يفعــل ذلــك؟!

مكونــات  نظــر  وجهــة  مــن   (2)

ــة  ــن ني ــاÝ، ان أي حس ــع االنس املجتم

يعــد  والكفــاح  الســعي  دون  مــن 

ــ°  ــا ملعاي ــارص وفق ــل املع ــا. الجي رساب

العــاÒ املجــازي و(ســوق املتنبــي) غــّ° 

ــر اىل  ــكل النظ ــث ش ــن حي ــه م ريرواجهت  ال

ا
اال
ل 

ا
لم

ا

مــايض االفــكار وهــو يشــعر باللهفــة اىل 

العلــم والتكنولوجيــا والتنميــة البرشيــة 

واللغــة االجنبيــة!. ان حلــول موســم 

وعــام جديــد ملؤسســة شــفق هــو رمــز 

للتغيــ° وحصــد املزيــد مــن اآلمــال 

ــود  ــاعي والجه ــاج املس ــات ونت والتمني

وادخــار املنجــزات.  

ــام 2021  ــة الع ــرح، يف نهاي ــرب مف وكخ

فــإن بإمــكان مؤسســة شــفق ان تقــول 

بتخمــ×  تكلمنــا  اذا  شــجاعة:  بــكل 

فقــط،  واألعــداد  واالوزان  االحجــام 

وبعيــدا عــن مقاييــس الجــودة فإنــه يف 

ــا  ــت يومي ــا، قام ــي اجتزناه ــنة الت الس

بنــرش أكــ¥ مــن 100 الــف كلمــة بثالث 

لغــات يف طيــات األخبــار والتقاريــر 

واملوضوعــات املتنوعــة. èعنــى انهــا 

تؤلــف كل يــوم كتابــا بســت�ئة صفحــة 

مــن القطــع الوزيــري وهــو مــا يســاوي 

ــا  ــا يف الســنة الواحــدة! ووفق 360 كتاب

ــات غوغــل، فــإن هــذه املؤسســة  لبيان

خــاص  كبــ°  مصــدر  صاحبــة  هــي 

والفوتوغرافيــة،  املكتوبــة،  بنتاجاتهــا 

وهــذا هــو الفخــر الكبــ° الــذي تقدمــه 

ــذه  ــع ه ــد م ــام الجدي ــة الع ــع بداي م

االحصــاءات اىل مئــات االلــوف مــن 

ــا. ــا ومتابعيه قرائه

محـــوران ومناســـبة واحـــدة
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االختــالط، للحــد مــن انتشــار «كوفيــد19-»، 

ــر  ــا تحظ ــون األول، وأنه ــن 28 كان ــدءاً م ب

التجّمعــات ليلــة رأس الســنة الجديــدة؛ 

ــ°ة  ــات الكب ــاب التجمع ــك، غي ــي ذل ويعن

ملتابعــة األلعــاب الناريــة يف العاصمــة برل×، 

ويف أماكــن التجمــع الكبــ°ة األخــرى، مثــل 

ميونيــخ، وفرانكفــورت، ويقــول شــولتز إنــه 

ــون األول، يســمح  لـــ10  ــدءا مــن 28 كان ب

ــرصف  ــي، ب ــىص، بالتالق ــد أق ــخاص كح أش

متعافــ×.  أو  ُمحصنــ×  كانــوا  إذا   النظــر 

ــوال  ــوزراء، نيك ــت رئيســة ال ــربه قال ويف إدن

ــاالت  ــاء احتف ــررت إلغ ــا ق ــتورجون، إنه س

ليلــة رأس الســنة الجديــدة يف اســكتلندا، 

كــ� اوضحــت يف بيــان، تفاصيــل اإلجــراءات 

عيــد  تــيل  التــي  املرحلــة  يف  املفروضــة 

بريطانيــا  عاصمــة  لنــدن  ويف  امليــالد؛ 

ــراً  ــه «نظ ــان، ان ــادق خ ــا، ص ــول عمدته يق

اتخذنــا  كورونــا،  حــاالت  عــدد  الرتفــاع 

رأس  احتفــال  بإلغــاء  الصعــب  القــرار 

ترافلجــار»،  ميــدان  يف  الجديــدة  الســنة 

ــع  ــن املتوق ــه كان م ــق أن ــان مراف ــر بي وذك

ــخص يف  ــال 6،500 ش ــتضيف االحتف أن يس

ميــدان «ترافلجــار»، ويــردف خــان، إنــه 

بــدًال مــن ذلــك، ســيتم بــث برنامــج يف 

.BBC One منتصــف الليــل عــىل قنــاة 

ــاد  ــم اتح ــة إقلي ــت حكوم ــد أعلن ويف الهن

دلهــي، الــذي يضــم العاصمــة الوطنيــة 

جميــع  عــىل  حظــر  فــرض  نيودلهــي، 

والثقافيــة،  االجت�عيــة،  التجمعــات 

إشــعار  حتــى  واملهرجانــات  والسياســية، 

آخــر، بســبب ارتفــاع حــاالت «كوفيــد19-، 

ــات، واملطاعــم،  ــه يســمح للحان واعلنــت ان

 بالعمــل بنصــف طاقتهــا االســتيعابية فقــط.

امــا العاصمــة الفرنســية باريــس فيقــول 

ــبة  ــواء èناس ــت باألض ــا تزين ــون انه املراقب

عيــد امليــالد، ولكنهــا لــن ُتقيــم احتفــاًال 

الجديــدة،  الســنة  رأس  لليلــة  ضخــً� 

وألغــت باريــس عــرض األلعــاب الناريــة 

ــب  ــدي يف شــارع الشــانزليزيه للرتحي التقلي

بالعــام الجديــد؛ واعلــن رئيــس الــوزراء 

الفرنــيس، جــان كاســتيكس، حظــر الحفــالت 

العامــة، واأللعــاب الناريــة ليلــة رأس الســنة 

الجديــدة، كــ� أّنــه أوىص األشــخاص الذيــن 

ــار ذا^ قبــل  جــرى تطعيمهــم بإجــراء اختب

 االجتــ�ع بآخريــن يف حفــالت نهايــة العــام.

ــدن  ــد امل ــا بعدي ــت روم ــا، لحق ويف إيطالي

التــي قــررت إلغــاء االحتفــاالت بســبب 

بكورونــا،  املتعلقــة  الصحيــة  املخــاوف 

 احتفاالت العام الجديد
«اوميكرون» يفرض سطوته 

والدول تخشى التجمعات

ســـبقتها  التـــي  الســـنة  مثـــل 
يف  بالنـــاس  املخـــاوف  تســـتبد 
الســـنة الجديـــدة   2022  على 
خلفية انتشـــار فـــروس كورونا و 
اللقاحات  أن  ويظهـــر  متحوراته؛ 
العودة  مـــن  العالـــم  تمكـــن  لم 
هو  فهـــا  االعتياديـــة،  للحيـــاة 
يف  يتســـبب  اوميكرون  متحـــور 
جديد  مـــن  البشـــرية  قلق  اثارة 
بالعام  لالحتفـــاء  تتهيـــأ  وهـــي 
امليـــالدي الجديد واعيـــاد امليالد.

أنــه  ظــن   Òالعــا ان  املتابعــون  ويقــول 

 Òســيحتفل ليلــة رأس الســنة يف مــدن العــا

الكــربى عــىل غــرار االحتفــاالت الكــربى 

التــي أقيمــت يف املــايض؛ اال ان املتحــور 

االنتشــار  برسعــة  Äيــز  الــذي  الجديــد 

تســبب يف اعــادة االمــور مثلــ� كان الحــال 

يف بدايــة ظهــور فــ°وس كورونــا ومــرض 

ماليــ×.  هــالك  يف  وتســبب   19  كوفيــد 

ر  ملتحــو? الرسيــع  االنتشــار  وبفعــل 

«اوميكــرون» أعلنــت مــدن كــربى ودول 

العــام  نهايــة  احتفــاالت  ايقــاف  كثــ°ة 

ــن 21  ــداء م ــد؛  وابت ــام الجدي ــة الع وبداي

 كانــون األول 2021، كشــفت عــن نيتها تلك.

 Ýاألملــا املستشــار  أعلــن  برلــ×  ففــي 

الجديــد، أوالف شــولتز يف 21 كانــون األول، 

عــىل  صارمــة  قيــوداً  تفــرض  أملانيــا  أن 

فيــــلي
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ــم،  ــاً الوالئ ــا أيض ــة كامباني ــرت منطق وحظ

العامــة  األماكــن  يف  الكحــول  واســتهالك 

 1 ولغايــة  األول  كانــون   23 مــن  بــدءا 

أيضــاً  البندقيــة  وألغــت   ،Ýالثــا كانــون 

الطلــق، واأللعــاب  الهــواء  احتفاالتهــا يف 

ــنة. ــة رأس الس ــا ليل ــي تنظمه ــة الت  الناري

الســنة  رأس  ليلــة  احتفــاالت  وُألغيــت 

الجديــدة يف عاصمــة الحفــالت يف الربازيــل، 

ريــو دي جانــ°و، بســبب مخــاوف فــ°وس 

كورونــا، وفق عمدة املدينــة، إدواردو بايس؛  

ويقــول بايــس «نحــن نحــرتم العلــم. ونظــراً 

لوجــود آراء متباينــة بــ× اللجــان العلميــة، 

ــدة».  ــ¥ ش ــراءات األك ــاً باإلج ــنلتزم دا�  س

املغربيــة،  الحكومــة  قــررت  افريقيــا  ويف 

منــع جميــع االحتفــاالت الخاصــة بــرأس 

الســنة امليالديــة، للحــد مــن تفــيش فــ°وس 

بيــان  يف  الحكومــة،  وتقــول  «كورونــا»، 

إنهــا «قــررت اتخــاذ عــدة تدابــ° ليلــة 

ــن  ــون األول  2021 إىل  األول م الـــ31  كان

ــع  ــع جمي ــاÝ  2022، تشــمل من ــون الث كان

 االحتفــاالت الخاصــة بــرأس الســنة امليالدية.

ويف الواليــات املتحــدة االمريكيــة يقــول 

إن  بالزيــو  دي  بيــل  نيويــورك  عمــدة 

املدينــة ســتخفض بشــدة عــدد مــن ُيســمح 

لهــم بدخــول ســاحة تا¬ــز ســكوير لحضــور 

احتفــاالت ليلــة رأس الســنة الجديدة، وذلك 

يف ظــل ارتفــاع اإلصابــات الجديــدة بفــ°وس 

كورونــا بســبب املتحــور اوميكــرون شــديد 

التــوايل  عــىل  الثانيــة  وللســنة  العــدوى؛ 

ــاالت  ــىل االحتف ــا ع ــة بظالله ــي الجائح تلق

التــي كانــت تجتــذب عــادة حشــودا كبــ°ة 

 إىل التقاطــع الشــه° يف وســط مانهاتــن. 

تعلــن  التــي  واملــدن  الــدول  وبخــالف 

مــن  الحــد  او  èنــع  اجراءاتهــا  رصاحــة 

احتفــاالت امليــالد فــان دوال اخــرى اعلنــت 

تقيــم  تايلنــد  ففــي  مخففــة  اجــراءات 

عاصمتهــا بانكــوك احتفاالتهــا، لكــن مــع 

إذ  الوقائيــة،  اإلجــراءات  بعــض  اعتــ�د 

الهــواء  يف  االحتفــاالت  بإقامــة  ُيســمح 

الطلــق، وفــق مــا نــرش يف صحيفــة «بانكــوك 

يكونــوا  أن  املشــارك×  عــىل  و  بوســت»، 

الختبــار  وخضعــوا  بالكامــل  محصنــ× 

وتســجيل  ســاعة،   72 خــالل  كوفيــد19- 

حضورهــم. ومــا برحــت ســيدÝ أكــرب مدينة 

لالحتفــال  مخططاتهــا  تنّفــذ  أســرتاليا  يف 

بليلــة رأس الســنة، لكــن يحتــاج األشــخاص 

إىل تذاكــر لحضــور حــدث هــذا العــام، 

فيــ� Ò يفــرض عــىل األشــخاص الراغبــ× 

ملقحــ×  يكونــوا  أن  الحــدث  بحضــور 

بشــدة.  تشــجيعها  يتــم  لكــن   بالكامــل 

ــات  ــن املهرجان ــددا م ــدا ع وتشــهد نيوزيلن

األلعــاب  وعــروض  الكبــ°ة  املوســيقية 

الناريــة يف جميــع أنحــاء البــالد احتفــاال 

بقــدوم العــام الجديــد، وذلــك عــىل النقيض 

ــي  ــدان العــاÒ الت ــة بل ــ° مــن بقي مــن الكث

جائحــة  بســبب  صارمــة  قيــودا  تواجــه 

عــدم  ومــع  املســتجد؛  كورونــا  فــ°وس 

وجــود حــاالت مــن مــرض كوفيــد 19 يف 

املجتمــع النيوزيلنــدي، تســ° األحــداث عىل 

النحــو املخطــط لــه مــع عــدم تواجــد حدود 

ــة؛  ــود الصحي ــن القي ــا م ــود أو غ°ه للحش

يتــم  خفيــف  عــرض  هنــاك  وســيكون 

ــد، أكــرب  ــة أوكالن ــاره عــىل معــاÒ مدين إظه

مــدن البــالد، قبــل عــرض األلعــاب الناريــة 

يف  دقائــق  خمــس  ملــدة  يســتمر  الــذي 

منتصــف الليــل، وأقيــم بالقــرب مــن مدينــة 

ــة رأس  ــداث ليل ــرب أح ــد أك ــبورن أح جيس

الســنة الجديــدة وهــو مهرجــان للموســيقى 

وفوجــئ  أيــام؛  ثالثــة  ملــدة  واســتمر 

املحتفلــون البالــغ عددهــم 20 ألف شــخص 

عندمــا ظهــر املديــر العــام للصحــة الدكتــور 

آشــيل بلومفيلــد، الــذي كان يتابــع املوقــف 

ــي  ــد-19 الت ــان مــدة إغــالق كوفي ــا اب يومًي

الكبــ°ة  الشاشــة  عــىل  البــالد،  شــهدتها 

الســالمة. رســائل  مــن  مقتطفــات   مــع 

اســباب مختلفــة  اخــرى  وملناطــق ودول 

ملنــع االحتفــاالت ففــي كوردســتان العــراق 

خوشــناو  أوميــد  أربيــل  محافــظ  أعلــن 

ــنة يف  ــبة رأس الس ــاالت èناس ــاء االحتف إلغ

املحافظــة احرتامــا ألرواح البيشــمركة الذيــن 

اإلرهابيــة األخــ°ة  الهجــ�ت  ســقطوا يف 

التــي شــنها «داعــش»، وضحايــا الفيضانــات، 

التــي اجتاحتهــا عقــب موجــة امطــار غزيــرة 

رضبــت املنطقــة وخلفــت أرضارا برشيــة 

ــق. ــدة مناط ــة يف ع ومادي

االمريكية '' املتحـــدة  الواليـــات  يف 
يقول عمـــدة نيويورك بيل دي بالزيو 
املدينة ســـتخفض بشـــدة عدد  إن 
مـــن يُســـمح لهم بدخول ســـاحة 
احتفاالت  لحضـــور  ســـكوير  تايمز 

الجديدة الســـنة  رأس  ليلة 
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إن  «فيــيل»،  ملجلــة  قالــت  الســلي�نية) 

«لــكل منطقــة أزياؤهــا املتعــارف عليهــا 

ــي  ــا الت ــون هويته ــا فتك ــدل عليه ــي ت والت

ــا يف كوردســتان  ــف وهن ــاج إىل تعري ال تحت

مختلفتــ×  منطقتــ×  مــن  زيــان  هنــاك 

الخــاص للمــرأة  وكل منطقــه لهــا زيهــا 

ــان وتشــمل محافظــة  وهــي منطقــة بهدين

دهــوك مــع جميــع النواحــي واألقضيــة 

ومنطقــة ســوران تشــمل محافظــات أربيــل 

فــرق  وهنالــك  وحلبجــة،  والســلي�نية 

شاســع مــن حيــث تصاميــم املالبــس يف كلتــا 

املنطقــ×، ولكــن هنــاك أيضــا تقــارب كبــ° 

العــام». التصميــم  يف 

زي فلكلوري

األزيــاء  أحــد  هــو  الكــوردي  والــزى 

الفلكلوريــة التــي مــازال أهلهــا يتفاخــرون 

بلبســها، بالرغــم مــن مظاهــر الحضــارة 

وامتــالء األســواق باملالبــس الحديثــة، فمــن 

يذهــب إىل أي ســوق يف مدينــة الســلي�نية 

يالحــظ، أن هنــاك محــال واســعة مخصصــة 

لبيــع املالبــس الكورديــة، واإلقبــال كبــ° 

ــاد واملناســبات  ــام األعي ــا خاصــة يف أي عليه

القوميــة كأعيــاد النــوروز.

ويــرى كامــران أن الســمة الغالبــة عــىل 

هــذه املالبــس زهــاء ألوانهــا وتطريزهــا 

ــوط  ــ�ت والخي ــا بالزهــور واملنمن وزخرفته

د. نايف كوردستاني

منظر مبهج

ــاء الشــعبية  ــس واألزي منظــر أقمشــة املالب

الكوردســتانية يف أســواق الســلي�نية يحمــل 

املشــاهد،  نفــس  إىل  والــرسور  البهجــة 

فاألزيــاء واملالبــس الشــعبية توحــد مجموع 

هــذه  قاطنــي  مــن  واألقــوام  الطوائــف 

ــوردي  ــاس الك ــا، اللب ــة ثقافي ــة ال¥ي املنطق

ــة  ــاج البيئ ــو نت ــوع وخــاص، ه ــد ومتن فري

الجبليــة وأع�لها الشــاقة وطبيعتهــا الخالبة 

الزاهيــة، وهــو فــوق كل ذلــك لبــاس مكلف 

ــات. ــوازم والحاج ــدد الل ــاً، ومتع مادي

لبيــع  محــل  يف  (تعمــل  أحمــد،  هافــ× 

يف  النســوي  الكــوردي  الــزي  أقمشــة 

الزي الكوردي.. 
فلكلور يحميه الشعب   

من آخر صيحات الموضة   

ديــة  و ة ال يــا الشــعب ن ا ــ  ــ ع ال 
ــد  د يعــد  ــو ا الــ النســا ال الــ و
ا  ع شــة وا د ا ل كثــر  يــا وا مــ ا
ــو  د  ــو ا والشــع ال د ــ مــ يشــا ل
ــا  ي ــة ا ــ نا ــو م ــعو المعم ــ  ن
ــ  ــة  ومدن ــا  نــ  ا نــ  كمــا 
ــد  ــد يم يــ ع ا ــر ولــ  الشــعو ا
ا  ــ ــر  ــة ن ــد مــ و وا ال الســن 
ــا  عبــر عــ ال يــا  ن ا ــو  الشــع 

ــد ن وا ــ  ــة  والمدن
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الالمعــة، ولــكل منطقــة بصمتهــا يف اختيــار 

ــابهة  ــت متش ــه وان كان ــذي تلبس ــزي ال ال

يف ظاهرهــا، ومــن املفارقــة أن ال ¬تلــك 

الشــعب الكــوردي حتــى هــذه اللحظــة داراً 

لألزيــاء، والــيشء الوحيــد الــذي حافــظ عىل 

إبقــاء ود¬ومــة قســم مــن الــرتاث الكــوردي 

ــاء الشــعبية، هــو  ــس واألزي يف مجــال املالب

الحــرص الشــعبي عــىل ذلــك، واســتمرار 

قطاعــات واســعة مــن الشــعب الكــوردي يف 

ــاء واألجــداد. ــس اآلب ــداء مالب ارت

(بائــع  وهــو  أحمــد  رأى  جانبــه،  مــن 

ــاء  ــة)، أن األزي ــائية الكوردي ــة النس لألقمش

واملالبــس الشــعبية الكورديــة، إرث حضــاري 

وتــراث إنســاÝ، ويجــب املحافظــة عليــه 

ــع  ــه م ــعي ملال�ت ــم الس ــن ث ــره وم وتطوي

ــاً عــن أســفه لكــون الشــعب  العــرص، معرب

داراً  اللحظــة  حتــى  ¬تلــك  ال  الكــوردي 

لألزيــاء الكوردســتانية، وهــذا األمــر تقصــ° 

ــه. ــب معالجت ــ° يج كب

مكوناته

وتعــود هافــ× أحمــد، للتحــدث عــن أقســام 

ــة إىل أن  ــة، الفت ــائية الكوردي ــس النس املالب

ــة  ــ°اً البيئ ــبه كث ــة يش ــذه األلبس ــو ه «زه

ــة لكوردســتان». ــة الجبلي الربيعي

وأبــرز مــا ¬يــزه هــو (الكــوا) الــرداء امللــون 

ــو فســتان  الالمــع الفضفــاض الطويــل، وهـ

طويــل ذو كمــ× طويلــ× يرتبطــان بذيلــ× 

وهـــذا  (فقيانــه)  يســميان  مخروطيــ× 

ــة  ــوط حريري ــه خي ــفاف تزين ــتان ش الفس

ــواع  ــرزة بأن ــوان ومط ــية األل ــة وزاهـ ناعم

الخــرز والپلــك واملنمنــ�ت الرباقــة.

املطــرزة  اليلــك،  أو  (الســخمة)  وأمــا 

بأقــراص فضيــة ملونــة وهــي ســرتة قصــ°ة 

ــن (ســم)  ــا خمســة وعرشي ــرتاوح طوله ال ي

وبــدون أكــ�م وتكــون عــادة مــن نــوع 

ــاة  ــميكة ومغط ــة الس ــن األقمش ــاص م خ

بشــكل كامــل بخيــوط براقــة ( تضيــف 

مزيــداً مــن اللمعــان إىل الــزي بأكملــه، ويف 

ــن  ــل مبط ــان طوي ــتبدل بقفط ــتاء يس الش

وذو أكــ�م طويلــة.

الــذي  الطويــل  الــرسوال  كــراس)  و(أول 

تتناغــم ألوانــُه مــع لــون الــرداء الفضفــاض، 

من املفارقة أن ال ميتلك الشـــعب 
الكوردي حىت هـــذه اللحظة دارًا 
لألزيـــاء، والشـــيء الوحيد الذي 
قســـم  ودميومة  إبقاء  على  حافظ 
من الـــراث الكـــوردي يف جمال 
الشـــعبية، هو  واألزياء  املالبـــس 
احلـــرص الشـــعبي علـــى ذلك، 
واســـتمرار قطاعات واســـعة من 
ارتـــداء  الكـــوردي يف  الشـــعب 

واألجداد. اآلبـــاء  مالبس 

حــول  مثبــت  القــدم  كاحــل  إىل  يصــل 

القليلــة  الســنوات  يف  èطــاط،  الكاحــل 

يلتصــق بالجســد  املاضيــة أصبــح ضيقــاً 

القــوام. إلظهــار 

مــع  املــرأة  تحتفــظ  أن  هــو  والشــائع 

ــرأس محــىل بالحــيل  ــز لل ــا بغطــاء ممي زيه

واملخشــالت الذهبيــة، ومــن محاســن غطــاء 

الــرأس ويتألــف عــادة مــن قطعتــ× واحــدة 

ــ�ش  ــن ق ــا م ــون إم ــرأس، ويك ــي ال تغط

خــاص يســمى (هـــه ورى)، أو عــىل شــكل 

ــبية أو  ــوارات ذهـ ــن بإكسس ــوش مزي طرب

ــبية أو فضيــة  فضيــة ويربــط بسلســلة ذهـ

ــة. ــول الرقب ــف ح ويل

والقطعــة الثانيــة مــن غطاء الــرأس، فتتألف 

مــن قطعــة قــ�ش مربعــة الشــكل توضــع 

حــول الرقبــة وتتــدىل إىل اإلمــام وتربــط 

ــن  ــوس م ــع، أو بدب ــوط الربيســم الالم بخي

الذهـــب أو الفضــة وهـــذه القطعــة تصــل 

ــرص. ــفل الخ إىل أس

وإضافــة إىل مكمــالت زي املــرأة الكورديــة، 

ــار  ــة أو األحج ــوارات الذهبي ــي االكسس ه

لهيئتهــا  تضفــي  التــي  والخــرز  الكر¬ــة 

رونقــاً وبهــاًء متميزيــن، منهــا األحزمــة 

املعصــم  وسالســل  واألقــراط  والقالئــد 

والخواتــم ولهــا أس�ءهـــا الخاصــة مثــل 

ــد  (الكمــر والگــردان والحجــل والعاشــق بن

دوالب. والدگمــه  والشــباحية  والبتــوت 

أسعارها وأنواعها

وعــن األســعار واألنــواع، أوضح أكــرم طالب، 

ــيل»، أن  ــة «في ــ�ش) ملجل ــع الق ــزاز (بائ ب

«هنــاك العديــد مــن أنــواع الــزي الكــوردي 

الفلكلــوري، منهــا مصنــوع يدويــاً ويــأ^ 

مــن الهنــد، وكذلــك مــن الصناعــة اليدويــة 

البضائــع  األفغانيــة والباكســتانية وتصــل 

ــد،  ــق د% أو الهن ــن طري ــتان، ع إىل كوردس

ــأ». ــة املنش ــة وكوري ــه صيني ــد أقمش وتوج

أمــا أســعارها، فيبــدأ ســعر القــ�ش مــن 25 

ــزي الواحــد،  ــار، إىل 300 دوالر لل ألــف دين

وكل حســب نوعــه، لكــن عــادة مــا يفضــل 

النــاس األســعار الوســطى التــي تــرتاوح بــ× 

ــب  ــار، بحس ــف دين ــف إىل 150 أل 100 أل

البــزاز أكــرم طالــب.
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إقليــم  ضمــن  الســلي�نية  مدينــة  يف 

كوردســتان، يفــرتش أكــ¥ مــن عرشيــن بائعــاً 

ــذي  ــ° ال للمســبحات أطــراف الجامــع الكب

يقــع وســطها، ويف أيــام الجمــع والعطــالت 

يتضاعــف عــدد الباعــة مــع زيــادة اإلقبــال 

املحافظــات  مــن  الســوق  هــذه  عــىل 

املفرتشــ× هنــاك  وإىل جانــب  املجــاورة، 

عــدد كبــ° مــن املحــال الخاصــة باملســبحة 

الرتاثيــة. واملقتنيــات 

هــذه  يف  املتداولــة  أنواعهــا  وعــن 

ــم  ــع قدي ــدث بائ ــعارها، تح ــواق وأس األس

أنواعــاً  «هنــاك  أن  ســنة)،   70) للســبح 

واألصفــر  األســود  الكهــرب  منهــا  كثــ°ة 

والكهــرب  العــادي،  والكهــرب  واألحمــر، 

ــق،  ــ°وز، والعقي ــان، والف ــيش، واملرج العط

والنارجــ×، والبــاي زهــر، واليــرس، والعــاج، 

والســندلوس».

ــيل»، أن  ــة «في ــه ملجل وأوضــح خــالل حديث

«كل واحــدة مــن هــذه األنــواع تســتورد 

مــن دولــة معينــة وتكــون لهــا طريقــة 

خاصــة يف الصنــع، باإلضافــة إىل الفوائــد 

التــي تتميــز بهــا واألســعار التــي تبــاع بهــا».

مــا  أو   Ýاألملــا «الكهــرب  أن  وأضــاف 

يســمى (ملــك أحجــار الكهــرب) هــو أفضــل 

ــة  ــة ورائح ــاز بأناق ــه ¬ت ــواع، ألن ــذه األن ه

ــان  ــب األحي ــاع يف أغل ــور، ويب ــر الكاف عط

كــ� يبــاع الذهــب باملثقــال أو بالــدوالر 

ــد  ــرام الواح ــعر الغ ــاوز س ــ$، ويتج األمري

ــرب  ــده الكه ــأ^ بع ــن دوالرا، ي ــه عرشي من

الــرويس الــذي يبــاع أيضــا باملثقــال وســعر 

الغــرام منــه أربعــة دوالرات».

ــو  ــنة) وه ــبحات، (72 س ــر للمس ــع آخ بائ

يفــرتش األرض لبيــع املســبحة الكورديــة 

يقــول إن «بعــض املســبحات الكورديــة التي 

تصنــع مــن نوع خــاص مــن حبة «القــزوان» 

وتتــد"  باألســعار،  املتقدمــة  املراتــب  يف 

تصــل  حتــى  املســبحة  نوعيــة  بحســب 

إىل ألــف دينــار عراقــي، وهــي (الســبح 

ــة) املصنوعــة مــن مــادة البالســتيك  الصيني

واملطليــة بألــوان مختلفــة».

أكــد  وأحجامهــا  أشــكالها  يخــص  وفيــ� 

«املســبحة  أن  ســنة)   72) صاحــب 

والقبائــل،  الشــعوب  بحســب  تختلــف 

وبحكــم العالقــة بــ× الكــورد واملســبحة 

تتوفــر جميــع اشــكال الســبح يف أربيــل 

والبندقــي  والكــروي  (البيضــاوي  منهــا 

واألســطواÝ) أو عــىل شــكل حبــات الــذرة أو 

ــع والناعــم والخشــن». ــوز، ومنهــا املضل الل

ــريف  ــع ح ــدث بائ ــا، تح ــدد حباته ــن ع وع

آخــر ملجلــة «فيــيل»، «هنــاك مــا يتألــف من 

مئــة حبــة وحبــة الحســنى، والبعــض اآلخــر 

ــون  ــة تتك ــة، والكوردي ــن 33 حب ــون م مك

مــن 220 خــرزة، وبذلــك تكــون األطــول من 

ــد  ــوب عن ــو املرغ ــوع ه ــذا الن ــا، وه غ°ه

األغلبيــة وخاصــة املتقدمــ× بالعمــر، وذكــر 

ــام  ــة ع ــل مئ ــا قب ــا مصنوع ــاك نوع أن هن

ــة». ــادر للغاي ــه ن ــر لكن عــىل أقــل تقدي

املســابح  اســتع�ل  «عــادة  أن  وأضــاف 

Ò تقتــرص عــىل الرجــال، بــل تعــدت إىل 

النســاء أيضــا ال ســي� املتقدمــات بالعمــر، 

مــن  الشــابات فمنهــن  إىل  انتقلــت  ثــم 

تنتقــي مســبحة صغــ°ة مــن أغــىل األنــواع».

و0ــة رشائــح يف املجتمــع الكوردســتاÝ ال 

ــات  ــى يف أوق ــبحة حت ــرك املس ــتطيع ت تس

النــوم دون أن يكتشــف أحــد ســبباً معقــوًال 

لتفســ° هــذا العشــق، وهنــاك مــن يضحــي 

ببعــض متطلباتــه اليوميــة مــن أجــل اقتنــاء 

ــراء يف  ــل ث ــا دلي ــزة يعتربونه ــبحة ممي مس

ــان». بعــض األحي

بينها الكهرب والسندلوس.. 
مسبحات تباع كالذهب في السليمانية

فيلي
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كشــف موقــع "املونيتــور" األمريــ$ احت�ل 

وجــود عنــارص ارهابيــة مســلحة آتيــة مــن 

الهجــ�ت  سلســلة  يف  متورطــة  ســوريا، 

االخــ°ة التــي اســتهدفت القــوات الكورديــة 

املتنــازع  املناطــق  يف  العــراق  شــ�ل  يف 

ــداد.  ــل وبغ ــي اربي ــ× حكومت ــا ب عليه

ترجمتــه  تقريــر  يف  "املونيتــور"  ونقــل 

مجلــة «فيــيل»؛ عــن مصــادر محليــة قولهــا 

إن مســلحي تنظيــم داعــش الناشــطة يف 

العــراق، اصبحــت اآلن "رعايــا أجانــب". 

ــي  ــ�ت الت ــ$ بالهج ــع األمري ــر املوق وذّك

«ممر الجرذان»..

ــد  ــوم يعتق ــ°ا إىل هج ــرا، مش ــت مؤخ وقع

أن داعــش نفــذه يف 6 ديســمرب/ كانــون 

البيشــمركة  قــوات  ضــد  الحــايل،  األول 

الكورديــة يف قريــة يف مخمــور، يف محافظــة 

نينــوى، واىل هجــوم آخــر عندمــا جــرى 

ــة  ــة يف محافظ ــان الواقع ــة لهيب ــالء قري إخ

كركــوك، مــن ســكانها الكــورد بعــد تعرضهــا 

ــش،  ــن داع ــ�ت م ــاورة لهج ــق مج ومناط

ــة  ــوات عراقي ــمركة وق ــت البيش ــث قام حي

ــة  ــالل عملي ــن خ ــا م ــة الحق ــ× القري بتأم

عســكرية مشــرتكة. 

كــ� ذّكــر املوقــع بترصيــح لقائــد عســكري 

مــن البيشــمركة يف منطقــة قرطبــة - حمرين 

يف 4 ديســمرب / كانون األول تحدث لوســائل 

اعــالم كورديــة، قــال فيــه ان "أكــ¥ مــن 200 

مســلح" مــن ج�عــة "جنــد اللــه" الجهاديــة 

أعلنــوا الــوالء لتنظيــم داعــش يف ســوريا 

العــراق  اىل  ارســالهم  "تــم  ثــم  مؤخــرا، 

لتصعيــد الهجــ�ت يف كل املحافظــات"، وان 

شــخصا مقربــا مــن الزعيــم املقتــول لداعــش 

ابــو بكــر البغــدادي، هــو مــن يقودهــم. 

واعتــرب التقريــر؛ أن تحــرك "جنــد اللــه" 

مــن محافظــة ادلــب الســورية اىل العــراق، 

يشــكل تطــورا كبــ°ا، إذا صحــت املعلومــات 

ــة  ــات الجهادي ــه، مشــ°ا إىل أن الج�ع حول

ــا  ــا م ــامات وغالب ــة واالنقس ــز باملرون تتمي

ــ�ت اخــرى.  ــن تنظي ــارص م ــذب عن تجت

تحريــر  "هيئــة  ان  اىل  التقريــر  واشــار 

الشــام" (جبهــة النــرصة ســابقا)، تفــرض 

ســيطرة فعليــة عــىل إدلــب، تتعــاون يف 

الســنوات االخــ°ة مــع تركيــا ورèــا مــع 

ــار انتقــادات مــن  دول غربيــة، وهــو مــا أث

الفصائــل األكــ¥ تطرفــا.

أن  املحتمــل  مــن  أنــه  التقريــر؛  وتابــع 

تكــون "هيئــة تحريــر الشــام" قــد مارســت 

ــا  èــش ور ــن داع ــادة م ــال ق أدوارا يف اعتق

يف اســتهداف واشــنطن ملتطرفــ× آخريــن 

ــر  ــة تحري ــ� أن هيئ ــب. ك ــة ادل يف محافظ

عــىل  عســكرية  حمــالت  شــنت  الشــام 

تنظيــ�ت جهاديــة أخــرى ناشــطة يف أرايض 

ســيطرتها، ونزعــت بالقــوة ســالح بعضهــا أو 

ــادرة. ــىل  املغ ــا ع أجربته

ولفــت التقريــر؛ إىل أن حســاب "مزمجــر 

ــار  ــن التي ــرب ع ــرت" واملع ــىل "توي ــام" ع الش

ــو  الجهــادي يف ســوريا، أشــار يف Äــوز/ يولي

ــي  ــة الت ــة املتبقي إىل أن الج�عــات الجهادي

ــر  ــة تحري كانــت تعمــل خــارج ســلطة هيئ

الشــام يف إدلــب، هــي "أنصــار اإلســالم" 

ــه ". ــد الل و"جن

كــ� ان وســائل اعــالم تابعــة لهيئــة تحريــر 

ــام األخــ°ة صــورا لـــ  ــرشت يف االي الشــام ن

"الــدروس الدينيــة" التــي اجــرب مقاتلــو 

ــد  ــم "الح ــا، بزع ــىل تلقيه ــه" ع ــد الل "جن

ــم".  ــن تطرفه م

هــذه  كانــت  "إذا  أنــه  التقريــر  واعتــرب 

ــؤدي  ــا إىل العــراق وت القــوات تجــد طريقه

دورا اآلن يف الهجــ�ت املنســوبة اىل داعــش، 

فذلــك يعنــي انــه قــد تــم تعزيــز "خطــوط 

الجــرذان" وان مــن املحتمــل وجود شــبكات 

ــب  ــ× األجان ــن املقاتل ــد م ــتقدام املزي الس

املغالــ× يف تطرفهــم، وال ¬كنهــم بالتــايل 

العيــش تحــت نــ° هيئــة تحريــر الشــام يف 

إدلــب او اولئــك الذيــن صــاروا قلقــ× مــن 

ــاك. ــتهدافهم هن ــ�ل اس احت

تكــون  ان  احتــ�ل  اىل  التقريــر؛  ولفــت 

قــوات ســوريا الد¬قراطيــة، املدعومــة مــن 

الواليــات املتحــدة، قــد أطلقــت ســجناء 

وذلــك  بداعــش،  عالقــات  لهــم  كانــت 

يف إطــار تســويات ماليــة، مشــ°ا اىل ان 

ــوريا  ــوات س ــيطرة ق ــة لس االرايض الخاضع

الد¬قراطيــة تقــع بــ× ادلــب والحــدود 

ــاك  ــت هن ــا كان ــه لطامل ــع أن ــة. وتاب العراقي

ــة  ــن املنطق ــكان م ــا س ــات مصدره معلوم

ــش،  ــن داع ــابق× م ــادة س ــأن ق ــائر ب وعش

وآخريــن أعضــاء يف التنظيــم االرهــا%، قــد 

ــال.  ــل امل ــم مقاب ــراج عنه ــم اإلف ت

ــادة داعــش  ــه إذا كان ق ــر؛ أن ــع التقري وتاب

الســابقون يتمتعــون حاليــا بحريــة الحركــة 

وèقدورهــم تســهيل حركــة الجهاديــ× عــن 

طريــق األمــوال التــي تدفــع للســلطات 

مشــاكل  "ســيخلق  ذلــك  فــإن  املحليــة، 

ــدود".  ــي الح ــىل جانب ــ°ة ع ــة خط أمني

ــام 2020،  ــر الع ــى أواخ ــه حت ــار اىل ان واش

ــل  ــة تعتق ــوريا الد¬قراطي ــوات س ــت ق كان

مــا ال يقــل عــن 10 آالف ســج× مــن داعــش 

يف حــوايل 14 مركــز احتجــاز. 

ــون  ــن العراقي ــاط األم ــان ضب ــر ب ــ� ذك ك

تحدثــوا مــرارا عــن اعتقــال أشــخاص عــربوا 

بشــكل غــ° قانــوÝ الحــدود اىل العــراق 

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــن األرايض الت ــ× م قادم

قــوات ســوريا الد¬قراطيــة. واشــار ايضــا اىل 

معلومــات تفيــد بأنــه جــرى اعتقــال عــدة 

مئــات مــن عنــارص داعــش وأفــراد عائالتهــم 

يف  العــراق  إىل  الحــدود  يعــربون  وهــم 

غــرب نينــوى منــذ الربــع الثــاÝ مــن العــام 

الحــايل، كــ� تــواردت أنبــاء عــن حركــة 

عبــور متصاعــدة يف مراكــز العبــور الرئيســية 

عــىل "خــط الجــرذان" لداعــش، وحــول 

ــة إىل  ــم فصيل ــش بحج ــا لداع ــول خالي وص

ــا.  ــري- بولكان ــوغ وكف ــره ج ق

خاليــا  أن  إىل  باإلشــارة  التقريــر  وختــم 

ــة  ــزال تســتغل املشــاكل الطويل داعــش ال ت

األمــد املتمثلــة يف الثغــرات األمنيــة، ونقــص 

التنســيق بــ× قــوات بغــداد وقــوات أربيــل، 

ــم  ــة اقلي ــن حكوم ــادر ع ــان ص ــرا ببي مذك

األول  /كانــون  ديســمرب   3 يف  كوردســتان 

اشــار اىل انــه عــىل "الحكومــة االتحاديــة 

بحاجــة إىل التعــاون مــع البيشــمركة"، يف 

حــ× غــردت خليــة اإلعــالم األمنــي التابعــة 

للحكومــة العراقيــة عــىل "تويــرت" يف اليــوم 

املشــرتكة  العمليــات  قيــادة  بــأن  نفســه 

ــىل  ــاون ع ــيق والتع ــتمرار التنس ــد اس "تؤك

ــال". ــتوى ع مس

طريق لتسريب ارهابيي سوريا الى 
كوردستان والعراق

فيلي
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إمرباطوريــة كبــ°ة وقويــة ذات حضــارة 

متقدمــة قبــل حــوايل 5000 قبــل ميــالد 

الســيد املســيح ب°آميــه - 14». 

عاليــة  بدنيــة  وقــوة  بشــجاعة  امتــازوا 

ــدر  ــوا مص ــة، و كان ــة متفوق ــارة قتالي ومه

تهديــد دائــم ململكــة آشــور» والــرت هينتــز 

ــدز - 12  ــترشق « ادمون ــر املس - 3 « و يذك

« الكاشــيون هــم االصــول االوىل للكــورد 

الفيليــ×.. علــ�ء االثــار كانــوا يدعونهــم 

 » كاســيت   - كاســاي   - كايس   » باســم 

ــال  ــكنت جب ــي س ــل الت ــن القبائ ــم م وه

ــذ االف  ــيل « من ــم االص ــروس « موطنه زاك

حكمهــم  دام  و   ، امليــالد  قبــل  الســن× 

مــدة تقــارب ســتة قــرون منــذ عــام 1746 

وحتــى 1171 قبــل امليــالد و قــد كان حــدود 

ــر  ــواحل البح ــى س ــد حت ــم Äت امرباطوريته

ــة  ــاÒ اثري ــاك مع ــط « وهن ــض املتوس االبي

عريقــة للحضــارة االيالميــة و الكاشــية و 

امليديــة يف هــذه املناطــق مثــل « قبــور 

ملــوك امليديــ× والكاشــي× و املنقوشــات 

ــي  ــم الذهب ــ° اىل عرصه ــي تش ــة الت االثري

« باســيل نيكيتــ× - 8 - « يذكــر عــاÒ االثــار 

« بوتــس - 13 « انــه نتيجــة رقــي الحضــارة 

ــاة  االيالميــة فــان جوانــب عديــدة مــن حي

االمرباطوريــة االخمينية مثل شــكل االلبســة 

و كيفيــة ادارة الدولــة قــد تاثــرت بالحضــارة 

االيالميــة لدرجــة ان االخمينيــ× اســتخدموا 

ــات يف  ــة ، وخــالل التنقيب ــة االيالمي االبجدي

ــاكن  ــن مس ــفت ع ــه « كش ــة « سوس مدين

ادوات  و   Ýاوا و  زراعيــة  ملجتمعــات 

قدماء الكورد الفيلية 
وا¤لعاب الرياضية

أ. د. قاسم المندالوي

ــا  با واال ا  شــا االك ــدل 

ــة  ي ا ال ــا  ا والد ريــة  اال

مــ  ــة  ال د  ــو ال ــان 

مــوا  يــ ا ــ ال الشــعو االوا

ــوا  وما ــة  الريا لعــا  ا

ــا  ــة والمب كم عــة والم ا الم

ة  ــ رو وال ــ  ال والعــا 

ــ  ــة  ال ــة و دن يــ  ما و

ل  ــ لــ  ــة وك وم ــ ال ا

ــ  ــاال ال انــا واال ر الم

ــة  ــبا م منا ــا  كانــ 

رية  ة وعســ ــعب ــة و دين

ونظــرا لجغرافيــة مناطقهــم «التــي Äتــد 

مــن رشق دجلــة يف وســط وجنــوب العــراق 

حتــى كرمنشــاه وايــالم ومهــران وخوزســتان 

ــة  ــة واملناخي ــل الطبيعي ــران» والعوام يف اي

خصبــة  وســهول  ووديــان  جبــال  مــن 

وغابــات ووفــرة امليــاه ســاعدت عــىل هجرة 

اجدادهــم الكاشــي× وااليالميــ× مــن جبــال 

واســتقروا  املناطــق  تلــك  اىل  «زاكــروس 

ــوايش  ــة امل ــة وتربي ــفوا الزراع ــا واكتش فيه

ــاء  ــتطاعوا بن ــة واس ــواد الغذائي ــاج امل وإنت
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مصنوعــة مــن الفخــار املســتخدمة الغــراض 

ــة  ــت ملون ــذه االواÝ كان ــض ه ــدة بع عدي

ــة ،  ــا االخــر محــىل باعــ�ل الزخرف و بعضه

كــ� تــم اكتشــاف لوحــات طينيــة يف مدينــة 

« سوســه « تحمــل ســجالت مكتوبــة بكتابــة 

تصويريــة « والــرت هينتــز - 3 « وهنــاك 

عــدد  يف  وردة  عديــدة  شــواهد  و  ادلــة 

مــن املصــادر عــىل اهتــ�م الكــورد الفيليــة 

باملصارعــة واملبــارزة و الفروســية واملالكمــة 

و الســباحة والصيــد « قاســم املنــدالوي - 4 

ــي  ــت املصارعــة مــن االلعــاب الت - «، وكان

انتــرشت لــدى االقــوام الكورديــة انــذاك 

ــوان «  ــة « البهل ــة الكوردي ــل ان الكلم بدلي

وتعنــي املصــارع - بالعربيــة ، وان هــذه 

ــة «  ــة البهلوي ــن « اللغ ــتقة م ــة مش الكلم

ــة «  ــم صف ــت عليه ــوم اطلق ــة ق ــي لغ وه

بهلــوان « الشــاهنامة الفــردويس - عــن « 

ــردويس  ــتار - 1 « وكان الف ــد الس ــد عب مؤي

نظــم  وقــد   » البهلويــة  اللغــة   » يجيــد 

ملحمتــه الشــعرية باالعتــ�د و االقتبــاس 

منهــا وكانــت هــذه اللغــة هــي لغــة ســكان 

، و  انــذاك  الكــورد  أيــالم وبــالد  هضبــة 

ــة  ــذه الصف ــالق ه ــد يف اط ــاك راي أكي هن

ــا  ــرا مل ــ× نظ ــىل العيالمي ــوان « ع اي « بهل

ــم  ــة واتقانه ــام قوي ــون باجس ــوا يتمتع كان

ــى  ــارزة و املصارعــة حت ــال واملب ــون القت فن

اصبحــت صفــة « بهلــوان « تطلــق عــىل مــن 

يجيــد العــاب الجمناســتيك و االكروباتيك « 

نفــس املصــدر الســابق « و يف املخطوطــات 

الســومرية القد¬ــة جــاءت كلمــة « البيــيل 

او الفيــيل « èعنــى « املحــارب او الشــجاع « 

عبــد الواحــد الفيــيل - 9 « كــ� يؤكــد علــ�ء 

اللغــة عــىل ذلــك ، و يذكــر املســترشق 

ــن  ــاÝ م ــد الث ــرزون « املجل ــزي « ك االنكلي

 » ان كلمــة  التارخــي ص 1892 «  كتابــه 

الفيــيل تعنــي « الثائــر و املتمــرد « و يتفــق 

ــد -  ــراي املســترشق « هــ6ي فيل معــه يف ال

10 - يف مؤلفــه « معرفــة االجنــاس البرشيــة 

ــيل او  ــة « الفي ــان كلم ــ°وت « ب - 1987 ب

ــجاع ،  ــي « الش ــة و تعن ــي قد¬ ــيل « ه بي

املصــادر  ، و حســب   » املتمــرد   ، الثائــر 

التاريخيــة ان الكــورد الفيليــة كانــوا يف رصاع 

دائــم ضــد االعــداء و الطغــاة « محمــد 

امــ× ز( - 6 « مــا جــاء انفــا مــن اوصــاف 

شــخصية  قــوة  اىل  يرمــز  مصطلحــات  و 

ــح  ــؤرش واض ــل وم ــة و كدلي ــورد الفيلي الك

والشــجاعة  العاليــة  البدنيــة  لقدراتهــم 

الفائقــة واالرادة الصلبــة منــذ تلــك العصــور 

كبــ°ا  اهت�مــا  اهتمــوا  وقــد   ، القد¬ــة 

ــم  ــت تهيئه ــي كان ــة الت ــاب الرياضي بااللع

الــرصاع  ثقــل  لتحمــل  ونفســيا  جســديا 

املريــر مــع قســاوة الطبيعــة البــاردة شــتاءا 

، كذلــك يف دفاعهــم املســتمر ضــد االعــداء 

ــدالوي -  ــم املن ــ× « قاس ــزاة و الظامل و الغ

ــة ال  ــدن فيلي ــاك ايضــا اســ�ء م 2 « ، وهن

ــة  ــزال تحمــل صفــة املصارعــة مثــل مدين ت

ــة  ــة « مدين ــي بالعربي ــار زور « و تعن « ش

املصارعــة او مدينــة القــوة « وقــد ســميت 

ــا  ــام فيه ــا تق ــه كان قد¬ ــم الن ــذا االس به

مســابقة املصارعــة و املصــارع الــذي يفــوز 

يف املنازلــة يصبــح حاكــ� عــىل املدينــة لــذا 

ســميت بهــذا االســم او بســبب شــهرة هــذه 

املدينــة الكورديــة الفيليــة èصارعــ× اقويــاء 

ارض  غالبيــة  عــىل  يطلــق  كان  وقد¬ــا   ،

ــهرزور « اي  ــم « ش ــتان اس ــوب كوردس جن

ــدالوي - 11  ــد من ــاء « محم ــة االقوي مدين

« ويف يومنــا نجــد اثباتــات وشــواهد اخــرى 

ملموســة عــن البنيــة الجســدية القويــة لدى 

ابطــال الكــورد الفيليــة مــن خــالل فوزهــم 

ورفــع  املصارعــة  يف  متنوعــة  باوســمة 

االثقــال « يف البطــوالت الدوليــة و االوملبيــة 

ــوريا  ــا او س ــران او تركي ــون « اي ــم ¬ثل وه

او العــراق « الن بالدهــم « كوردســتان « 

ــ� ، و  ــدول ظل ــك ال ــل تل ــن قب ــة م محتل

ــاب  ــك االلع ــار لتل ــض آث ــا لبع ــاك بقاي هن

ــىل اســتمرارها  ــي حافظــت ع ــة الت الرياضي

وحيويتهــا و اىل يومنــا ، وعــىل ســبيل املثــال 

التــزال  « وهــي  العابهــا  و  الزورخانــة   »

منتــرشة يف اغلــب املــدن الكورديــة الفيليــة 

يف رشق كوردســتان مثــل « كرمنشــاه و ايــالم 

ــا  ــار زور وغ°ه ــتان و ش ــران و لورس و مه

الكبــار  الشــباب و حتــى  و¬ــارس فيهــا 

الت�ريــن و االلعــاب ، فضــال عــن انديــة 

الكــورد الفيليــة يف بغــداد وبــدرة و خانقــ× 

يف صناعــة ابطــال دولــ× يف املصارعــة و رفع 

ــاز  ــد امت ــا .... لق ــة وغ°ه ــال واملالكم االثق

الكــورد الفيليــة وكــ� ارشنــا اعــاله باجســام 

ــم املعيشــية و  ــة نظــرا لظــروف حياته قوي

بيئتهــم الجغرافيــة و املناخيــة و الجبليــة 

واىل جانــب اهت�مهــم بااللعــاب الرياضيــة 

و  الشــعبية  واالحتفــاالت  واملهرجانــات 

ــة  ــة وتربي ــا الزراع ــوا ايض ــكرية مارس العس

املــوايش والحــرف و الصناعــات اليدويــة 

 ،  »  5 - فيــيل  الجليــل  « عبــد  املختلفــة 

ــوا  ــن أهتم ــة اول م ــورد الفيلي ــرب الك ويعت

بالتجــارة يف بــالد الرافديــن ، ويذكــر املــؤرخ 

ــل  ــام 4200 قب ــز - 3 « يف ع ــاÒ « هينت الع

امليــالد بنــى االيالميــ× او العيالميــ× مدينــة 

ــر كارون ويف  ــىل نه « شــوش او ســوس « ع

ارض زراعيــة خصبــة ، وكانــت هــذه املدينــة 

عاصمــة لدولتهــم و مركــز حضارتهــم يف 

و  الكالســي$  واالدب  والثقافــة  العلــوم 

ــن  ــي م ــون االخــرى ، وه ــيقى و الفن املوس

ــع  ــاÒ « وتق ــة يف الع ــدن التاريخي ــدم امل اق

عــىل بعــد اكــ¥ مــن 130 كــم شــ�ل مدينــة 

اهــواز و حــوايل 40 كــم رشق مدينــة دزفــول 

و كانــت مركــزا لاليالميــ× التجاريــة يف بــالد 

مــا بــ× النهريــن « نفــس املصــدر الســابق 

« وقــد تــوارث الفيليــ× صفــة « التجــارة « 

ــل  ــد جي ــل بع ــاء جي ــن اجدادهــم القدم م

شــخصيتهم  يف  الصفــة  هــذه  وتجــذرت 

ــن  ــت م ــل واصبح ــية ، ب ــم املعيش وحياته

الصفــات البــارزة لديهــم يف الحيــاة ، حتــى 

ــة « يف ســوق  ــة الح�ل انهــم مارســوا « مهن

يحملــون  وكانــوا  ببغــداد   » الشــورجة   »

البضائــع الثقيلــة جــدا عــىل ظهورهــم « 

وهــو دليــل آخــر عــىل قــوة اجســامهم 

ولياقتهــم النفســية والصحيــة الفائقــة و 

ــل  ــدة تحم ــرب وش ــة يف الص ــم العالي قدرته

العمــل املرهــق ومخاطــره ، وÒ يخجلــوا 

مــن م�رســة هــذه املهنــة الصعبــة « النهــم 

ــان العمــل « رشف و رمــز  ــون ب ــوا يؤمن كان

ــن  ــهم م ــوت عيش ــبون ق ــة « ويكس للنزاه

عــرق جباههــم ، ومــع مــرور الزمــن ونظــرا 

لذكائهــم وشــطارتهم و اخالصهــم وكانــوا 

طبقــات  مختلــف  بــ×  للثقــة  مصــدرا 

ــام  ــك زم ــتطاعوا مس ــي اس ــع العراق املجتم

تجــارة  اصبحــت  و  بغــداد  يف  التجــارة 

العــراق تــدار مــن قبلهــم ، كــ� و لهــم 

الفضــل الكبــ° يف تفعيــل حركــة التجــارة ب× 

العــراق و ايــران و كوردســتان ، قبــل مجــيء 

ــم  ــة صــدام حســ× اىل ســدت الحك الطاغي

... مــ� جــاء انفــا ¬كننــا اســتنتاج مــا يــيل 

ــي×  ــ× و الكاش ــورد االيالمي ــرب الك : 1 - يعت

ــة « مــن الشــعوب  « اجــداد الكــورد الفيلي

االوائــل يف بــالد النهريــن الذيــن مارســوا 

ــن القــوة  ــة وخاصــة Äاري االلعــاب الرياضي

والعــاب قتاليــة « املصارعــة و املالكمــة 

و املبــارزة و الفروســية « و الســباحة يف 

حياتهــم العاديــة و خــالل املهرجانــات و 

االحتفــاالت الدينيــة و االعيــاد الشــعبية 

والعســكرية ومــن املؤكــد كان هنــاك اســ�ء 

املهرجانــات  تلــك  عــىل  يطلــق  كورديــة 

الرياضيــة وان Ò نتعــرف عليــه االن ، ولكــن 

ســيظهر قريبــا بفضــل التنقيبــات االثريــة .

ــعوب  ــل الش ــن اوائ ــة م ــورد الفيلي 2 - الك

ــوايش  ــة امل ــة وتربي ــوا بالزراع ــن اهتم الذي

والحيوانــات االليفــة وخاصــة تربيــة الفــرس 

و  وســباقتها  بالفروســية  اشــتهروا  وقــد 

الرتويــض مــع الفــرس واســتخدموا الحــ�ر 

يف نقــل االشــخاص و البضائــع التجاريــة 

3 - الكــورد الفيليــة مــن اوائــل شــعوب 

ــوا بالتجــارة «  ــن اهتم ــن الذي وادي الرافدي

ــزا  ــة « ســوس اوشــوش « مرك ــت مدين وكان

تجاريــا لشــعوب وادي الرافديــن والعالقــات 

التجاريــة مــع غ°هــم مــن الشــعوب و 

وغ°هــم  والفينيقــ×  كاملرصيــ×  االقــوام 

ــة  ــق االثري ــن الحقائ ــ° م ــاك الكث 4 -- هن

و التاريخيــة الثمينــة واملهمــة عــن الكــورد 

ــ° Äــت  ــم كشــفها وقســم كب ــة Ò تت الفيلي

رسقتهــا او تحريفهــا اوتغ°هــا اوتشــويهها « 

ســوزدار ميــدي - 7 « وملجموعــة عوامــل 

و اســباب سياســية واجت�عيــة وغ°هــا ، 

فضــال عــن الكثــ° مــن املعلومــات االثريــة 

والتاريخيــة االخــرى ال تــزال مغيبــة واىل 

يومنــا بســبب اندثارهــا نتيجــة لعوامــل 

طبيعيــة و الحــروب 5 - الكــورد الفيليــة 

يعيشــون تحــت كابــوس الظلــم واالضطهــاد 

املمنهــج مــن قبــل الطغــاة ، وال يــزال هنــاك 

تعتيــم كامــل و مســتمر و شــديد عــىل 

ــة  ــة و الثقافي ــم و نشــاطاتهم الرياضي تراثه

و املوســيقية والغنائيــة و الفلكلوريــة .. .

املصادرواملراجــع : 1 - مؤيــد عبــد الســتار « 

ــة  شــاهنامة الفــردويس ومصادرهــا الكوردي

 -  2  2021/  4  /29 كوردســتان  صــوت   »

ــاب  ــيون و االلع ــدالوي « الكاش ــم املن قاس

الرياضيــة 14 / 5 / 2021 صــوت العــراق 

3 - والــرت هينتــز « دنيــاي كمشــده ي ايــالم 

« ترجمــة فــ°وز ف°وزنيــا 1376 هجريــة « 

1956 ميالديــة، طهــران 4 ، قاســم املندالوي 

 » ميزوبوتاميــة  يف  الرياضيــة  الثقافــة   »

1970 وارشــو - بولونيــا 5 - عبــد الجليــل 

فيــيل « اللــور الكــورد الفيليــون يف املــايض و 

الحــارض « 1999 الســويد 6 - محمــد امــ× 

ز( « خالصــة تاريــخ الكــرد و كردســتان 

مــن اقــدم العصــور التاريخيــة حتــى االن « 

ــزء االول -  ــوÝ الج ــيل ع ــد ع ــة محم ترجم

الطبعــة الثانيــة 1961 7 - ســوزدار ميــدي « 

تصحيــح تاريــخ الكــورد املحــرف و املــرسوق 

ــوكل «  ــع « ك ــن موق « 14 / 12/ 2013 ، ع

8 - باســيل نكيتــ× « االكــراد « 1975 بغــداد 

ــورد  ــخ الك ــيل « تاري ــد الفي ــد الواح 9 - عب

و وحضارتــه - مختــرص مــن تاريــخ الكــورد 

ــا  ــاء برث ــة انب ــ× « 5 /7 / 2020 وكال الفيلي

ــد  ــ6ي فيل ــوكل « 10 - ه ــع « ك ــن موق ع

العلــم  البرشيــة « دار  االجنــاس  « علــم 

ــان  ــ°وت - لبن ــرش 1987 ب ــع و الن للمطاب

ــى  ــو املعن ــا ه ــدالوي « م ــد من 11 - محم

كل  الســومري  البطــل  الســم  الحقيقــي 

ــة « 4 / 8 / 2020  ــة الكوردي ــش باللغ كامي

ــرد و  ــدز» ك ــتان 12 - ادمون ــوت كوردس ص

تــرك وعــرب « ترجمــة جرجيــس فتــح اللــه 

املحامــي 1971 بغــداد 13 - بوتــس . د . ت 

« دليــل لعلــم االثــار القديــم بالقــرب مــن 

ايــالم - امرباطوريــة ايــران االوىل « 2012 

« 14 - ب°آميــه « تاريــخ ايــالم « ترجمــة 

ــاÝ - تهــران 1372 هجريــة 15 -  شــ°ين بي

ــا. ــع ويكيبيدي موق

ــ  ا ال و  ــ  م االي د  ــو ال بــر  يع  
ــة م الشــعو االوا  د ال ــو ــداد ال ا
ــوا االلعــا  يــ ما ريــ ال د الن ــ ــ 
ــو والعــا  ال يــ  ما ــة  ا ــة و الريا
كمــة و المبــا و  عــة و الم ا ــة  الم ال
ا العادية  ة   ة  و الســبا ــ رو ال
ــة و  ــاال الدين انــا و اال ر ل الم ــ و 

رية ة والعســ ــاد الشــعب االع
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بسفوح جبـال الفيليين..
نظم الشعر القصير يعيش 

ضمـير اللغة والثقافة الكـورديــة

و  ــ ــ  شــود  ــ  ب
ــ  يــ م ــ  ــ  بــال ال
ــ  يــ  البا ــا  ع ا ومــ 
موعــة الشــعرا  ــ لم ول ــدو ا ال
ة  م ــ عــد الثــو ا ــ  م ي ا
ــ  د ــ ا م الم ــ  ا ــة و يران ا
م  ــ ا ــاد  وا ــ  ا الث
ــ  ديــد  ال ركــة  ل ــا  ك
بوا  يــ ك يــ ال ــ  الشــعر 
ة  ال ة او  ــ ا ــة ال ال

ــة ال ديــة  و ال

ـــ 

يف  الدكتــوراه  شــهادة  يحمــل  حبيــب 

اللغــة واألداب الفارســية وكان مدرســا 

الرتبيــة  لـ»منظمــة  مســؤوال  وايضــا 

الفكريــة ألطفــال ومراهقــي محافظــة 

ايــالم» ولــه 11 ديوانــا شــعريا وتحقيقــا 

شــعري  وديــوان  الفارســية  باللغــة 

الكورديــة. باللغــة  «كپــو»  بعنــوان 

كتابــة  أع�لــه  ميــزات  مــن  واحــدة 

واشــهرها  الكورديــة   Ýاالغــا اشــعار 

«ايــالم كورديــة فيليــة» التــي غناهــا 

الفنــان الكرماشــاÝ حســ× صفامنــش 

امللحنــ×  مــن  عليبــور  عائلــة  مــع 

املشــهورين. والعازفــ× 

ومؤخــرا قامــت امللحنــة اإليالميــة فريبــا 

اغنياتهــا  احــدى  بتقديــم  ج�لونــدي 

مــن أشــعاره وقــد القــت استحســانا 

واســتقباال واســعا.

«فييل»/ د. عرفنا قليال بنفسك

: انــا «حبيــب بخشــوده» ايالمــي ابــا 

عــن جــد ونعيــش فيهــا. نحــن مــن 

ســاللة والة الفيليــ× يف بشــتكو «حســن 

ــازال  ــذي م ــان» ال ــ× خ ــان» و «حس خ

شــاهد قــربه مزينــاً بعبــارة «حســ× خــان 

ــن×. ــات الس ــرور مئ ــد م ــيل» بع الفي

واألصــول  العناويــن  وســط كل هــذه 

ــرّف  ــو اÝ ُأع ــدي ه ــم يشء عن ــإن أه ف

بنفــيس شــاعرا، وأهــم مــن ذلــك شــاعر 

كــوردي قــرض ويقــرض الشــعر باللهجــة 

تعــرف  مــا  أو  اإليالميــة  الكورديــة 

ــة». ــة الفيلي بـ»الكوردي

«فيــيل»: انتــم مــن شــعراء القصائــد 

القصــ°ة القدمــاء، تحــدث إلينــا عــن 

هــذا املوضــوع.

الهجــري  الســبعينيات  عقــد  يف  انــا   :

الشــميس عندمــا كنــت مســؤوال عــن 

الرتبيــة  والكتــاب  الشــعراء  ج�عــة 

والتعليــم وكنــت أؤســس مصانــع أدبيــة 

الرباعــم،  والشــعراء  الجــدد  للكتــاب 

منهــم مــن طلبــت منــه أن يبــدأ بكتابــة 

الرباعيــات يف الشــعر والزلــت ملتزمــا 

بهــذا القالــب امــام عينــي ألنــه كــ� 

القصــ°ة  القصائــد  كتابــة  فــان  أرى 

وتوحيــدا  واضحــا  اختصــارا  تصنــع 

داخــل الكلمــة. يتوجــب عــىل اي شــاعر 

ان يســأل نفســه عندمــا نســتطيع ان 

نختــرص يف كالمنــا ويفهــم النــاس مــا 

نقــول ومــا نهــدف اليــه فــ� الداعــي اىل 

ــة ونتعــب انفســنا و  ــل يف الكتاب ان نطي

املتلقــ×.

ــات  ــت الرباعي ــد ان كتب ــت بع ــذا كن ول

ــو  ــو الهايك ــت نح ــ× توجه ــام البيت ونظ

 Ýديــوا يف  جليــا  ذلــك  ظهــر  بحيــث 

«صــوت الســ�وي×» الــذي كتبــت فيــه 

ديــوان  الفارســية ويف  باللغــة  البيتــ× 

اشــعاري  فيهــا  كتبــت  الــذي  «كپــو» 

بعــض  وضمنتهــ�  الكورديــة،  باللغــة 

«الهايكــو».

واحــد مــن خصوصيــات البيتــ× الجيــدة، 

ورائحتهــا  الزاكــرويس  لونهــا  هــي 

املضمــون  حيــث  مــن  وإجت�عيتهــا 

والشــكل.

ــة  ــف تنظــر اىل كتاب ــك كي ــيل»: برأي «في

ــا؟ ــالم ســابقا وحالي الشــعر يف إي

: كان الشــعر مســتقرا يف ايــالم ، وكان 

أول تحــرك شــعري يف ايــالم ويف عقــد 

وانــا  الشــميس  الهجــري  الســبعينات 

ــل. ــك الجي ــاء ذل ــد ابن ــت اح كن

نحــن ســابقا كان الــيشء الــذي ســاعدنا 

وقوانــا النقــد وســ�عنا النقــد، وÒ يكــن 

وكلنــا  ذاتيتــه  عــن  يتحــدث  منــا  اي 

ــل  ــب ان نتحص ــ�ق القل ــن اع ــد م نري

عــىل التقــدم الحقيقــي وÒ يكــن أحدنــا 

ــدا. ــر اب ــد اآلخ يحس

وكان حينهــا لالســف طبــع الشــعر ونرشه 

يف الصحــف قليــال جــدا والرصامــة يف 

الشــعر  يف  وكذلــك  الفــاريس  الشــعر 

فيــ�  كان  رصامــة  واالكــ¥  الكــوردي 

يتعلــق باللهجــة الكورديــة الفيليــة عــىل 

الرغــم مــن املجلتــ× الشــهريت× «رسوه» 

ــد االخ  ــىل ي ــ¥ ع ــىل األك ــه» ع و»ئاوين

ــيل  ــيل واالخ رودوس في ــ× في ــيل حس ع

اللــذان قدمــا خدمــات كبــ°ة لكتابــة 

الكورديــة  باللهجــة  والكتابــة  الشــعر 

الجنوبيــة. واآلن لحســن الحــظ توســعت 

مســاحة نــرش الكتــب وكــ¥ عــدد النقــاد 

ــع  ــ¥ واألوس ــع ، واألك ــف واملواق والصح

انتشــارا هــو الفضــاء املجــازي املتــاح 

لــكل مــن يبحــث عــن التجمــع وجعلــت 

مــن الدنيــا مــلء كــف او ال تتعــدى 

بضعــة اشــبار للشــعراء الذيــن بامكانهــم 

التواصــل فيــ� بينهــم والتبــادل املعــريف 

الشــعر والشــعراء   Òفيــ� يخــص عــا

ــد. والنق

«فيــيل»/ كيــف تــرون الشــعر اإليالمــي 

ــام؟ يف هــذه األي

نشــيط  االن شــعر  ايــالم  الشــعر يف   :

ومــيلء بالحركــة ولــه اســس متينــة عــىل 

الرغــم مــن ان البعــض يريــدون االســاءة 

اىل هــذه املبــادئ واالســس، وان تذهــب 

هــذه الجهــود ســدى لــ$ يشــار اليهــم 

النــاس  ان  مــن  الرغــم  بالبنــان عــىل 

لغايــة االن Ò يســمحوا لهــؤالء الكذابــ× 

ــه. ــون الي ــا يرم ــوا م ان يحقق

نتمنــى ان يــأ^ يــوم ان تكتســح امــواج 

الشــعر البــالد وان تلفــظ وترمــي كل 

الشــوائب واالمــر كذلــك فــان الشــعر يف 

ــوردواري=  ــالم يصــب يف مجــرى الـ»ك اي

ونقــش   Ýااليــرا والجمــع  الكورديــة» 

ــل  ــا العم ــب علين ــ�، ويتوج ــه اس لنفس

قــدم يف  لــه موطــئ  يكــون  ان  عــىل 

ــا الشــعر والشــاعرية لينســاق نحــو  دني
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يف  القــدرة  هــذه  ارى  وانــا  العامليــة 

الشــعر االيالمــي الحــايل.

«فيــيل»/ لنعــد إىل مســألة كتابــة الشــعر 

ــا  ــع لغتن ــاق م ــراه ينس ــم ت ــ°، ك القص

ــة؟ ــا الكوردي ولهجتن

ــت  ــداÝ كان ــر الهم ــا طاه ــات باب :رباعي

او  الكورانيــة  او  بالبهلويــة  مكتوبــة 

بدايــة  وهــي  الهورامانيــة  او  اللكيــة 

ان  يعنــي  وهــذا  الكــوردي.  الشــعر 

الشــعر القصــ° او الرباعيــات متوا�ــة 

مــع لغتنــا منــذ االزل. ومنهــا الـ»بيــت» 

او «تــك بيــت= البيــت املنفــرد» كانــت 

امــرا بدهيــا واك¥هــا شــهرة كانــت يف 

االغــاÝ الكورديــة.

فبــ× الكــورد الفيليــ× والكلهــور كان 

نظــام  وكذلــك  منتــرشا  النظــام  هــذا 

الثالثــة اشــطر الــذي مــازال موجــوداً 

كان  والــذي  الكرمانــج  الكــورد  عنــد 

ــا ان  ــ× لن ــذا يب ــا، وكل ه ــرشا عندن منت

ــة  ــع الذائق االشــعار القصــ°ة متوا�ــة م

الكورديــة ولذلــك انــا توجهــت اىل كتابــة 

ــو. ــة الهايك ــك كتاب ــوع وكذل ــذا الن ه

للشــعراء  نصيحتــك  ماهــي  «فيــيل»/ 

الشــباب الذيــن مازالــوا يف اول الطريــق؟

خليطــا  الشــعر  اعــد  شــخصيا  انــا   :

وإنبثاقــا مــن الســعادة واألحــزان واليــرس 

ــول  ــاعر، أق ــها الش ــي يعيش ــرس الت والع

أن الشــاعر جــزء مــن املجتمــع ويعــرف 

ــيشء  ــم ب ــه عل ــة ول ــا اللغ ــا وخفاي خباي

الشــبع  االخــرى، وهــذا  العلــوم  مــن 

والتخمــة مــن الكلــ�ت التــي لك¥تهــا يف 

بعــض األحيــان كأن الشــاعر ¬ــد يــده يف 

ــ¥ة  ــعار ولك ــا االش ــرج منه ــه ويخ جيوب

مــا تبــدو انهــا بســيطة حتــى كأن البعض 

يعتقــدون بــان بامكانهــم ان ينظمــوا 

ــهولة. ــرس وس ــكل ي ــعر ب الش

عــىل الرغــم مــن ان االنســان عندمــا 

يجــرب نفســه يــدرك مــدى صعوبــة مــا 

ــاء «الســهل املمتنــع»  يطلــق عليــه االدب

ــا وســهال يف الوقــت  ــا يكــون صعب او «م

نفســه» وهــو مــا يظهــر جليــا يف اشــعار 

الشــاعر «ســعدي» شــاعر الفــرس الكبــ° 

او يف اشــعار الشــاعر الكــوردي الكبــ° 

ــوي». «مول

ــك  ــن التكني ــي اماك ــيل»/ اذن، ماه «في

ــعر ؟ ــة الش ــعري يف كتاب الش

:اذا اراد شــخص صناعــة الشــعر بامكانــه 

صناعتــه، ولكــن مــن الجيــد ان يعلــم ان 

هــذا ليــس شــعرا وليــس فيــه الشــعرية 

يطلــق عليــه عندنــا (شــايري)  وهــو 

وهــي عبــارة عــن «جمــع وترتيــب» 

ــ�ت. الكل

عــىل الشــعراء حديثــي العهــد ان يقــرأوا 

النظريــات  يقــرأوا  ان  بكــ¥ة،  الشــعر 

بكــ¥ة وان يتقبلــوا موجــات وخطــوط 

لــ$  االنتقــاد  مــن  واليخافــوا  النقــد 

يفهمــوا مواضــع الضعــف والوهــن يف 

شــعرهم وان يتطــوروا يومــا بعــد يــوم، 

وال يلزمــوا أنفســهم بالقوالــب الجاهــزة 

ــعر. ــة الش يف كتاب

«فيــيل»/ ماهــو مســتقبل كتابــة الشــعر 

القصــ° ؟

ــرشق  ــعار م ــذا اش ــل هك ــتقبل مث : مس

االخــ°ة صــدرت  األونــة  ففــي  جــدا، 

يف  الشــعرية  الدواويــن  مــن  العديــد 

ايــالم وكرماشــان (كرمنشــاه) ولورســتان، 

مــن  ديــوان  واهمهــا  ضمنهــا  ومــن 

«البيتــ×»  بنظــام  املكتوبــة  االشــعار 

للشــاعر االيالمــي ظاهــر ســارايي تحــت 

عنــوان «الكلمــة والح�مــة»، وكتبــت 

الشــاعرة «حديــث حيدربــ$» اشــعارا 

متميــزة مــن النــوع نفســه وهــي اشــعار 

يشــار اليهــا بالبنــان كونهــا خصوصــا 

كتبــت مــن قبــل ســيدة، وهــي كــرست 

ــادرة اىل التأســيس للشــعر  ــد ومب القواع

النســوي الــذي يدعــو النســاء والفتيــات 

اىل التكلــم والقــراءة بالكورديــة.

والدكتــور ايــرج خالــيص أيضــا أصــدر 

خاللهــا  مــن  أراد  شــعرية  مجموعــة 

الهايكــو  يقــرتب يف معظمهــا مــن  أن 

التصويــر  عــىل  فيهــا  واكــد   ،Ýاليابــا

ــط  ــي تلتق ــ°ا الت ــبه الكام ــعاره تش واش

وتصــوره. ومناظــر جميلــة  أشــياء 
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فـــ

ــة  ــرا يف الثقاف ــ× أث ــورد الفيلي ــد كان للك لق

العراقيــة املعــارصة وخاصــة يف جانبهــا االد% 

و هنــاك اســاتذة كان لهــم الــدور املســبق يف 

ــب  ــة ســواء يف جوان ســرب غــور اللغــة العربي

خــدم  وتقديــم  النقــد  او  والبالغــة  األدب 

اللغــة العربيــة ا¬ــا خدمــة ومــن هــؤالء 

االســتاذ الربوفســور كامــل حســن البص° وكان 

مــن عائلــة بســيطة ويقــول يف مقتطفــات 

مــن «مذكــرات طالــب مــن كردســتان الــذي 

طبــع يف عــام 1961» أن الحيــاة يف نظرنــا 

نحــن البســطاء، تعنــي أمــورا أربعــة :-الليــل 

ــد. ــبع والتوال ــار، الش ،النه

تحــدد  ضحالتهــا  بعمقهــا  األمــور  وهــذه 

األطــار الفكــري لــكل واحــد منهــا . فــأن نــرش 

الليــل حبالــه الســوداء كان علينــا أن نتقوقــع 

يف بيوتنــا ملتمســ× الراحــة. وأن رصخ النهــار 

نكــدح هنــا  كالعفاريــت  وثبنــا  آذاننــا  يف 

وهنــاك لننتــزع لقمــة الخبــز تلبيــة لبطوننــا 

الشــبع.وآباؤنا  اىل  الشــوق  يحرقهــا  التــي 

وأمهاتنــا يتخــذون ذلــك الليــل وهــذا النهــار 

ــه  ــدون يف نطاق ــايف يتوال ــبع أث ــ� الش وبينه

، وينتجــون مولــوداً يزيــد عددهــم فــرداً.

ــا  ــاة يف نظرن ــذه الحي ــه ه ــوراً أربع ــا أم أنه

نحــن البســطاء ، رســخت يف أذهاننــا ســنة ال 

ــدث. ــ°ها ح ــوق س ــور وال يع ــا تط يغ°ه

ومــن هنــا فأيــة صــورة أســجلها عــن نفــيس 

مذكــرات إBــا هــي صــورة عــن حيــاة غــ°ي 

ــو  ــيط :ه ــارق بس ــع ف ــا م ــايل أيض ــن امث م

أنتــي Äكنــت أن أحــس بهــذه الحيــاة وإدراك 

آالمهــا نظــر اًلظــروف أحاطــت %.»وهــو 

الــذي أرشف عــىل عقــد أول مؤÄــر تأســييس 

التحــاد معلمــي كردســتان - العــراق وعقــده 

يف بيتــه بتأريــخ 1962-5-15 يف ثــاÝ أيــام 

الســلي�نية وقــد  الفطــر يف مدينــة  عيــد 

اختــ° يف الوقــت نفســه كأول مؤســس لهــذه 

ــة. النقاب

وكانــت مــن قــرارت هــذا املؤÄــر إصــدار 

مجلــة (ئامانــج) واســتمر بالعمــل رئيســا 

القبــض  ألقــاء  تــم  حتــى  النقابــة  لهــذه 

عليــه وأودع يف الســجن يف -8 شــباط- 1962 

بســبب نشــاطاته السياســية وبذلــك حــل 

االســتاذ املرحــوم الشــهيد (أنــور دارتــاش) 

ــوم استشــهاده وبعدهــا حــل  ــى ي ــه حت محل

محلــه األســتاذ ( محمــد باقــي ســعيد) اىل 

تأريــخ خــروج الدكتــور البصــ° مــن الســجن.

وعــ× رئيســا لقســم اللغــة الكرديــة وعميــدا 

الســلي�نية ســنة  االداب –جامعــة  لكليــة 

1973 التــي تــوىل رئاســتها بعــد تأسيســها من 

قبــل االســتاذ الكبــ° الدكتــور محمــد محمــد 

ــاء عــىل  ــم Ò ¬كــث حيــث نقــل بن ــح ث صال

رغبتــه ســنة 1980 اىل قســم اللغــة العربيــة 

ــة اآلداب –جامعــة املســتنرصية وأرشف  بكلي

ــات  ــات واألطروح ــن الدراس ــات م ــىل املئ ع

خــالل وجــوده يف هــذه الجامعــة .ومــن اهــم 

البروفيسور كامل حسن البصير 

 اقحوانة البالغة
عبد الخالق ياره الفالح

املواضيــع التــي تطــرق إليهــا وتناولهــا يف 

ــه، ــه و مؤلفات كتب

بحثهــا  ومناهــج  القرانيــة  -1((املجــازات 

(( نقديــة  بالغيــة  دراســة 

يف  البحــث  ومنهــج  الكريــم  (القــراَن   2-

( العــر%  الــرتاث 

بــ×  األدب  ونظريــة  الكريــم  القــراَن   )3-

( والعــرب  االغريــق 

حيــث يقــول يف احــدى كتبــه :نحــن نــرى أن 

لغــة القــرآن الكريــم يف موضــوع الجر¬ــة 

العزيــز  الكتــاب  هــذا  تؤهــل  والعقــاب 

الصحيحــة  الكريــم  الرســول  وأحاديــث 

ــه  ــة الل ــن لرشيع ــه مصدري ــ× يدي ــة ب القا�

تعــاىل Äتــاز بدقــة فائقــة فيــ� وضعــت مــن 

قواعــد محكمــة الصنــع قامــت عليهــا نظريــة 

العقوبــة يف الفقــه اإلســالمي .

أن   : اللغــه  هــذه  ضــوء  يف  رأينــا  كــ� 

الحقيقتــ× اللتــ× يف البحــث عنهــا والوصــول 

عنهــ� ظــالل  تنقشــع  أن  ينبغــي  اليهــ� 

الشــك القاÄــة ، وينتهــي الباحثــون املثبتــون 

ــأذا أوالهــ� تقــرر :  عــن التــ�رى فيهــ� ، ف

أن ســالمة مســألة درء الحــدود بالشــبهات 

مبــدأ فقهيــا ال تســتند كل االســتناد اىل ظاهــر 

منطــق لغــة القــرآن الكريــم يف موضــوع 

الجر¬ــة والعقــاب .

وثانيهــ�: تنــص عــىل أنــه ليــس فيــ� تعلــم 

ــدأ التوســل  ــم أي مب مــن لغــة القــرآن الكري

بالشــبهة يف إســقاط الحــدود التــى ســنها اللــه 

تعــاىل يف محكــم كتابــه عقوبــة املجرمــ× مــن 

عبــاده واللــه أعلــم وهــو نعــم املــوىل ونعــم 

الوكيــل .

تتبــع  يف  املــوازن  التحليــيل  نهجــه  ولهــم 

جــذور دعــوة االلتــزام يف شــعرنا املعــارص بــ× 

آراء أفالطــون ومقاييــس قرأنيــه ومــا يتصــل 

ــا  ــه وم ــا النقدي ــن ثقافتن ــس م ــذه املقايي به

ــة  ــدارس النقدي ــن امل ــك األراء م ــط بتل يرتب

ــه :- ــج رئيس ــت نتائ ــه - إىل س االورپي

ــعر  ــم الش ــون يف تقوي ــا: أن اراء افالط أواله

ــىل  ــارت ع ــد ج ــعراء ق ــة الش ــد منزل وتحدي

اىل  وحولتهــا  الشــعر  يف  االلتــزام  دعــوة 

إدانــة أخالقيــة لهــذا الفــن الرفيــع ، كــ� 

صاغتهــا حلقــة ضيقــة مــن التعاليــم الدينيــة 

ــن  ــف م ــة : تضي ــفة املثالي ــر الفلس والخواط

اســتيعاب حركــة الشــعر الديناميــة وهــي 

والفكريــة  االجت�عيــة  للقضايــا  تتصــدى 

والسياســية التــي يلتــزم تجاهلهــا الشــاعر يف 

كل زمــان ومــكان .

أرىس  قــد  الكريــم  القــرآن  أن   : وثانيهــ� 

مقاييــس اتســمت لدعــوة االلتــزام يف الشــعر 

فتناولتــه فكــرة يؤمــن بهــا الشــعراء امللتزمون 

، و رســختها نهجــا يف العمــل يســلكه الشــعراء 

ــا  ــل منه ــادر ينته ــطها مص ــون ، وبس العامل

ــا مجــدا ينتمــي  الشــعراء املبدعــون وأرخ له

إليــه الشــعراء املظلومــون املنترصون وســنتها 

ــ°ا  ــعراء إن خ ــا الش ــأ به ــا يكاف ــا وعقاب ثواب

ــرش . فخــ° وإن رشا ف

األورپيــه  النقديــة  املــدارس  أن   : وثالثهــا 

Ò تكــن بدعــوة االلتــزام يف الشــعر عنايــة 

بالواقعيــة  بعضهــا  تبشــ°  وأن   ، ملموســه 

ــار أفالطــون  ــه االعتب يســتوي خطــوه تقليدي

الشــعر محــاكاة للطبيعــة.

ــوة  ــة يف الدع ــس القرآني ــا: أن املقايي ورابعه

اىل الشــعر امللتــزم Ò يتهيــأ لهــا النقــاد الذيــن 

يفصلونهــا تراثــا تليــدا وينظرونهــا تنظــ°ا 

ــا األد%  ــا يف نقدن ــق فراغ ــ� خل ــارصا ، م مع

ــد  ــن النق ــاس م ــا باالقتب ــم نقادن ــأله معظ م

ــق  ــال تدقي ــت وب ــال تثب ــارص ب ــي املع األورپ

فلــم تثمــر الدعــوة اىل االلتــزام يف شــعرنا عىل 

ــوة . ــا املرج ــم 0رته أيديه

وخامســها : أننــا ال نــرى مــن األصالــة أن 

نقتفــي مــدارس نقديــة أورپيــه يف اصطالحات 

ــدارس  ــذه امل ــا ، ألن ه ــا واتجاهاته وأحكامه

سياســيه  اجت�عيــه  ظــروف  عــن  تصــدر 

وفكريــه هــي غــ° ظروفنــا ، وتنهــل مــن 

ــه  ــا الثقافي ــة هــي غــ° مناهلن مناهــل ثقافي

ــا  ــا مــن األدب هــي غــ° ألوانن ــج ألوان وتعال

ــه . األدبي

وسادســها: أن الدعــوة اىل االلتــزام يف شــعرنا 

املقاييــس  تبــدأ مــن  أن  ينبغــي  املعــارص 

القرآنيــة تاريخــا وتطــورا يف ميــدان النقــد 

األد% اصطالحــات وأساســا مضمونــه وشــكله 

ــدة : متح

ــن  ــو الشــاعر املؤم ــزم ه ــرتى الشــاعر امللت ف

ــا  ــبيل م ــل يف س ــو العام ــه وه ــزم ب ــا يلت è

يلتــزم بــه فعــال وهــو املنتمــي اىل تــراث أمتــه 

ــة  لغــة وذوقــا متجــددا وهــو الخائــض تجرب

ــزم تجاهــه . خاصــة èــا يلت

وتتجنــب املصطلحــات األورپيــه املرتجمــة 

اصطــالح  امليــدان  هــذا  يف  معتمــدة 

عــن  بــدال  الشــعر  يف  الثوريــة  املدرســة 

املدرســة الواقعيــة ، ألن الثوريــة اصطــالح 

يســتلهم مفاهيــم عديــدة مــن مقاييــس 

ــ×  ــع الشــعراء امللتزم ــم ويجم ــرآن الكري الق

èواصفــات هــذه املقاييــس فنانيــ× ينتجــون 

الشــعر الــذي يخلــق حيــاة جديــدة يف ضــوء 

مجتمعهــم  طبيعــة  تالئــم  التــي  املبــادئ 

وأهدافــه.

وتســتقبل الشــعر امللتــزم وحــده ملتحمــه يف 

ــه العاطفيــة  ــدءا بالتجرب ــه وشــكله ب مضمون

الصادقــه التــي تدفــع الشــاعر نحــو االلتــزام 

ــكار  ــ° عــن هــذه األف ــة والتعب ــكار معين بأف

ــليمة ،  ــة الس ــه القومي ــه لغت ــي ل ــال فن بخي

ــىل  ــوم ع ــذي يق ــكيل ال ــاء الش ــاء بالبن وانته

ــا. ــا حي ــه كائن ــون ويحتوي هــذا املضم
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مغزى االختيار وضعف التفاعل الشعبي  اليوم الوطني 

فيلي

بعــد الدخــول األمــ°( للبــالد عــام 2003 

يــوم اســقاط نظــام صــدام حســ× يف 

9 نيســان يومــا وطنيــا للعــراق، لكــن 

اعرتاضــات أدت إىل إلغــاء االحتفــال بهــذا 

اليــوم. 

ــل  ــراق ال يحتف ــام 2003، والع ــذ ع ومن

الفرقــاء  يتفــق   Òو الوطنــي،  بيومــه 

ــك؛  ــوم لذل ــد ي ــىل تحدي ــيون ع السياس

كــ� تواصــل عــىل مــدار 18 عامــاً الخالف 

عــىل تحديــد نشــيد وطنــي للعــراق، 

كــ� ان الوضــع القانــوÝ لعلــم البــالد 

هــو علــم مؤقــت لغايــة االن وÒ يــرشع 

ــي.  ــون دا� بقان

  لقــد اوضــح قانونيــون ان قــرار مجلــس 

مجلــس  ¬اثــل  الــذي  االمــم  عصبــة 

ــل  ــذي كان ¬ث ــايل ال ــدويل الح ــن ال االم

آنــذاك  الدوليــة  الترشيعيــة  الســلطة 

باالعــرتاف بالعــراق الدولــة 57 وانهــاء 

االنتــداب الربيطــاÝ الــذي كان مفروضــاً 

عليــه èوجــب ميثــاق عصبــة االمــم، هــو 

الحــدث االهــم؛  وÄ Òــض غ° 72 ســاعة، 

ــاً  ــك فيصــل األول خطاب ــى ألقــى املل حت

ــة العاصمــة يف بغــداد، أكــد  يف بهــو أمان

فيــه أن االســتقالل كان نتيجــة لجهــود 

والحكمــة.  الصــرب  اعتمــدت  مشــرتكة 

كــ� تطــرق يف خطابــه إىل رضورة إعــ�ر 

ــه. ــه وتقدم ــراق وتحديث الع

نــ ي  ــ يــو و ــو  ــا مو ا
ــر  اال الــدول  ــو  ا ــون  العرا ــ 
ــ  ــا  عــة اال ب ــ  ع ــ  مع
بــة  مــ ال يــ  ا ــا  يــد ا مــ ي
لــ  ــ  ــر ع ــ مــ يع ــة و الم
ــ  ــد  ــر  يــ ا وا مــاد  اع الــ  وي
ــا يــو   ن لــ مــ  ــ مــ  الــ الن
ــر مــ  ــ ال ــر  مــو   الــ 

يــة و م ــة الــ ال الم

ــام  ــول ع ــتقال يف 3 أيل ــدا مس ــه بل بوصف

1932، وكان أول اختيــار ليــوم 3 ترشيــن 

االول عيــدا وطنيــا جــرى يف شــباط مــن 

عــام 2008 ولكــن Ò ¬ــرر الربملــان قانونــا 

بذلــك، وكان الجــدل نشــب بعــد ســقوط 

النظــام الســابق املبــاد الــذي كان يحتفــي 

ــالب 17  ــرى تســلمه للســلطة يف انق بذك

Äــوز 1968 يومــا وطنيــا. ويف البدايــة 

أقــر مجلــس الحكــم الــذي تــوىل الســلطة 

ــان. ــب البي ــخ، بحس التاري

واوضحــت وزارة الثقافــة مــن جهتهــا، 

مــع  مكثفــة  حــوارات  وبعــد  انھــا 

الربملــان  زعــ�ء سیاســی× وأعضــاء يف 

ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــان م ــي ولج العراق

ولقــاءات مطولــة مــع باحثیــن ومؤرخیــن 

الكرتونیــة  مؤÄــرات  عــرب  ومفكریــن 

متعــددة العتــ�د یــوم وطنــي لجمھوریة 

يف  التصویــت  عملیــة  جــرت  العــراق 

جلســة مجلــس الــوزراء يف االول مــن 

ايلــول مــن عــام 2019 عــىل اختیــار 

الثالــث مــن ترشیــن األول یومــا وطنیــا.

ويقــول املؤرخــون ان العــراق تخلــص من 

ــن األول  ــاÝ يف 3 ترشي ــداب الربيط االنت

ــم  ــة األم ــم إىل عصب ــام  1932، و انض ع

االتحاديــة  الحكومــة  حســمت  وقــد 

امرهــا بحســب قــرار جــاء فيــه انــه بنــاء 

عــىل مــا اقــره مجلــس النــواب وصــادق 

عليــه رئيــس الجمهوريــة واســتنادا اىل 

احــكام البنــد (اوال) مــن املــادة (61) 

والبنــد (ثالثــا) مــن املــادة (73) مــن 

ــي  ــد الوطن ــون العي الدســتور؛ صــدر قان

لجمهوريــة العــراق بــان يكــون يــوم 

الثالــث مــن ترشيــن االول مــن كل عــام 

العيــد الوطنــي لجمهوريــة العــراق، وان 

ــرشه  ــخ ن ــن تاري ــون م ــذا القان ــذ ه ينف

ــرار ان  ــر الق ــمية. وذك ــدة الرس يف الجري

ــد  ــرض تحدي ــي لغ ــة ه ــباب املوجب االس

العــراق  لجمهوريــة  الوطنــي  العيــد 

ولتوعيــة االجيــال القادمــة باهميــة هــذا 
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 22 يف  النــواب  مجلــس  صــوت  وقــد 

ايلــول 2020 عــىل قانــون العيــد الوطنــي 

لجمهوريــة العــراق، الــذي ينــص عــىل ان 

ــن االول  ــن ترشي ــث م ــوم الثال ــون ي يك

مــن كل عــام العيــد الوطنــي لجمهوريــة 

ــراق. الع

وعــىل  فانــه   املؤرخــ×  وبحســب 

عمــدت  تقريبــاً،  قــرن  نصــف  مــدى 

الجمهوريــات املتتاليــة؛ عبــد الكريــم 

قاســم (1958-1963)، والحكــم العــاريف، 

ــه  ــم أخي ــارف ث ــد ع ــالم محم ــد الس عب

ــم  ــن (1963-1968)، والحك ــد الرحم عب

تغافــل  اىل   (2003-1968) البعثــي 

العراقــي  الوطنــي  بـــاليوم  االحتفــال 

االول  ترشيــن  مــن  الثالــث  بتاريــخ 

1932، و جــرى إبــراز االحــداث الرئيســة 

ومــا  و1958  و1941   1920 أعــوام  يف 

تــال ذلــك، عــىل اإلنجــازات السياســية 

التــي تحققــت يف فــرتات العهــد امللــ$، 

بحســب قولهــم، مضيفــ× انــه لعــل أحــد 

أهــم األســباب لعــدم ذكــر هــذا التاريــخ 

 Ýــا ــتع�ر الربيط ــارش باالس ــه املب ارتباط

عمليــة  يف  األبعــاد  يحــدد  كان  الــذي 

االســتقالل، كــ� أن العــراق Ò يكــن فعــًال 

¬تلــك الســيادة واإلرادة الحقيقيــة حتــى 

بعــد نيــل ذلــك االســتقالل املزعــوم، 

املؤرخــ×،  مــن  كثــ°  تعبــ°  بحســب 

الذيــن زادوا القــول ان اســتقالل العــراق 

مــن االنتــداب الربيطــاÝ كان منقوصــاً 

وليــس كامــًال، وإنــه اســتقالل صــوري 

ــا  ــاً، ال ســي� أن بريطاني أكــ¥ منــه واقعي

ــذا  ــت ه ــم منح ــت ث ــي خطط ــي الت ه

االســتقالل وفــق األقيســة التــي تصــب يف 

صالحهــا وتحفــظ لهــا مصالحهــا بالدرجــة 

األســاس عــىل حســاب العــراق وشــعبه، 

بحســب قولهــم.

ويــرى خــرباء قانونيــون انــه برغــم اختيار 

ــداب  ــن االنت ــراق م ــخ اســتقالل الع تاري

ترشيــن  مــن  الثالــث  يف   Ýالربيطــا

ــ×  ــارة مؤرخ ــم استش االول 1932، وبرغ

ــر  ــن األم ــأن، لك ــذا الش ــي× يف ه وسياس

ــمل يف  ــرة أش ــع ونظ ــداً أوس ــب بع يتطل

هــذا الجانــب،  ويقــول بعضهــم ان هناك 

ــاركة يف  ــعبي باملش ــل ش ــة إىل تفعي حاج

اتخــاذ هــذا القــرار مــن أجــل أن يبقــى 

ويســتمر مــن جيــل إىل آخــر، وليــس عــرب 

ــام  ــه نظ ــد يلغي ــيايس ق ــرار س ــرض ق ف

حكــم آخــر مغايــر، بحســب قولهــم، 

الفتــ× اىل غيــاب التعاطــف الشــعبي مــع 

ــوم. ــك الي ــار ذل اختي

عــىل  ومتابعــون  سياســيون  ويذهــب 

الضــد مــن ذلــك اىل القــول، ان يــوم 14 

Äــوز 1958 ارتبــط بقضيــة الحريــة و 

ــالد، عــىل  أنجــز االســتقالل الســيايس للب

حــد وصفهــم، مردفــ× انــه حررهــا مــن 

األحــالف االســتع�رية وجرى االنســحاب 

مــن الكتلــة اإلســرتلينية التــي كانــت 

تشــرتط إيــداع جميــع واردات العــراق 

مــن العمــالت األجنبيــة يف البنــك املركزي 

الربيطــاÝ وÄُّكــن الجنيــة اإلســرتليني مــن 

التحكــم بقيمــة الدينــار، ســالبة حــق 

العــراق يف التحكــم بعملتــه الوطنيــة، 

ــم  ــون رق ــم، وزادوا ان قان ــب قوله بحس

80 لســنة 1961 حــرر الــ¥وات التــي 

تحتويهــا األرايض العراقيــة، مــن هيمنــة 

الــرشكات االحتكاريــة وتأمــ× حــق الناس 

يف ثــروات بالدهــم، وســمح للمنفيــ× 

بالعــودة لبالدهــم وأعيــدت الجنســية 

ــم ألســباب  ــن أســقطت عنه ــة مل العراقي

سياســية، عــىل حــد قولهــم، طارحــ× تلك 

ــم  ــوغات الختياره ــا كمس ــور وغ°ه االم

ــا. ــا وطني ــوز 1958 يوم Ä 14 ــخ تاري

املؤرخــ×  بعــض  فــان  ذلــك  مقابــل 

أن  يقولــون،  العراقيــ×،  والباحثــ× 

العــراق يف 1932 وانض�مــه  اســتقالل 

لعضويــة عصبــة األمــم، يشــكالن نقطــة 

الســيايس  العــراق  تاريــخ  مفصليــة يف 

الحديــث، وينبغــي التعامــل مــع الحــدث 

بواقعيــة إيجابيــة ال التغافــل الســلبي، 

بالشــكل  يكتمــل   Ò االســتقالل  كــون 

الوطنــي املطلــوب، كــ� أن هــذا التعامــل 

ــداث  ــأن االح ــن ش ــل م ــا% ال يقل اإليج

التــي  الالحقــة  العراقيــة  والثــورات 

مــن  كثــ°اً  وشــعبه  للعــراق  حققــت 

اإلنجــازات، بحســب قولهــم، مزيديــن 

القــول إنــه جــزء تاريخــي مهــم ال يجــوز 

أو  عنــه  الطــرف  غــض  يف  االســتمرار 

التفريــط فيــه، إذ يبقــى ضمــن الصــورة 

دولــة  تاريــخ  يف  العامــة  السياســية 

الحديــث العــراق 
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ــض، ومــن املرجــح  فقــط عــىل هــذا التفوي

أن يكــون إللغــاء هــذا القانــون تأثــ° ضئيــل 

ــة». ــكرية الحالي ــات العس ــىل العملي ع

ومنــذ تــويل بايــدن للمنصــب اســتندت 

إدارتــه يف الغالــب إىل وضعــه كقائــد أعــىل 

ــة  ــادة الثاني ــب امل ــلحة èوج ــوات املس للق

مــن الدســتور، وليــس عــىل تفويــض العــام 

عــىل  املتكــررة  الرضبــات  لتربيــر   ،2002

امليليشــيات املدعومــة مــن ايــران يف العــراق 

ــوريا. وس

صحيفــة «واشــنطن بوســت» األمريكيــة، 

وصفتــه  مــا  عــىل  الضــوء  ســلطت 

إعالن «إنهاء الحرب ا¤مريكية على العراق» رسميا.. 

ة  ان بدو  ة  ر  

ما  ب  كثر مما 

و  مري  الر ا

ا  ن ن  ع ايدن 

ر ع  م ل

نة من  العرا المع

ن  ما  و 20 عاما ال ن

مري  المشرع ا

را  ون  ا يد ي

ا  ل ر  ون ال

و  دا ال وي ا

رية العس

كفاح محمود كريم

بـ»الفرصــة»، يف تقريــر لهــا ترجمتــه وكالــة 

ــد  ــدن ق ــو باي ــاده أن «ج ــوز، مف ــفق ني ش

يف  الحــرب  النهــاء  فرصــة  عــىل  يحصــل 

رســمياً». العــراق 

وذكــرت الصحيفــة األمريكيــة، أن «بإمــكان 

بايــدن أن يكــون يف وضــع يســمح لــه بــأن 

يلغــي اإلجــراء الــذي اتخــذه الكونغــرس 

األمريــ$ منــذ عقديــن مــن الزمــن والــذي 

لغــزو  قانونيــاً  املنطقيــة  األســس  قــدم 

العــراق يف آذار/مــارس عــام 2003، وهــو 

العســكرية)  القــوة  اســتخدام  (تفويــض 

يف  األمريكيــون  املرشعــون  تبنــاه  الــذي 

.«2002 عــام  األول  أكتوبر/ترشيــن 

واعتــربت أن «امللــف اذا وضــع عــىل مكتــب 

الرئيــس األمريــ$، فإنهــا ســتكون املــرة 

ايلول/ســبتمرب،   11 هجــ�ت  منــذ  األوىل 

التــي قــد يتخــذ الرئيــس خطــوات ملموســة 

فعليــا لكبــح جــ�ح صالحيــات الســلطة 

ــس  ــة بشــن الحــرب، ولي ــة املتعلق التنفيذي

توســيعها».

وأضافــت الصحيفــة، أن «الجمهوريــ× يف 

ــت  ــوا بارجــاء التصوي ــس الشــيوخ قام مجل

الدفــاع  تفويــض  (قانــون  عــىل   Kالنهــا

وصفتــه  الــذي   ،«(2022 لعــام  الوطنــي 

الصحيفــة بانــه قــد يكــون «وســيلة إللغــاء 

تفويــض اســتخدام القــوة العســكرية».

وتابعــت الصحيفــة أن «قانــون تفويــض 

عــام  بشــكل  يعتــرب  الوطنــي»  الدفــاع 

ــ�  ــاً، م ــره برملاني ــن Äري ــد م ــا ال ب ترشيع

ــه مــن املحتمــل أن يجــد طريقــه  ــي ان يعن

ــدن  ــب باي ــرس إىل مكت ــالل الكونغ ــن خ م

عاجــًال أو آجــًال».

 2002 العــام  «تفويــيض  أن  إىل  ولفتــت 

كالهــ�  القــوة  اســتخدام  حــول  و1991 

ســمحا بالقيــام بعمــل عســكري ضــد نظــام 

صــدام حســ×، ومــا زاال مطروحــ× عــىل 

الطاولــة رغــم إعدامــه عــام 2007».

ــإن  ــاء، ف ــون اإللغ ــد الد¬قراطي ــ� يؤي وبين

الجمهوريــ× يجادلــون ويــرون أن ذلــك 

التــي  الســلطات  «إضعــاف  شــأنه  مــن 

ــة  ــ$ ومرون ــش األمري ــود الجي ــم وج تدع

العســكرية». العمليــات 

هــذا  تأييــده  أعلــن  قــد  بايــدن،  وكان 

ــل  ــض قب ــت األبي ــان للبي ــر بي ــاء، وذك اإللغ

أيــام أن اإلدارة األمريكيــة «تؤيــد إلغــاء 

قانــون تفويــض اســتخدام القــوة العســكرية 

للعــام 2002، حيــث ال يوجــد لــدى الواليات 

يعتمــد  جــار  نشــاط عســكري  املتحــدة 

فرصـــة 
قد 

يستغلها 
بايدن
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االصرار على النظام العقيم ¼دارة الدولة

ــ  ــا  ســان عــا  ن ــ ن ــ العــرا من نشــ 
ة  ــ ا ــ الس ا ــ م م ــ  ــة   ر دا الدولــة الم
ــا  ــان الن ــة  ــ ال ــة و ماع اديــة واال واال
ــو  ب ــ  ــة  ا ال ــوال ــ ال ــد ع م ــ اع ــد ال دي ال
ــا انشــ وعــ مــا  ــا الــ ال ــ وعــد االل المن
ــ  و ــ عــ  م ــ ن ــة ال ــة العم الدول ـــ  يســم 
ل  ــا المبــاد ولــ يــ ــر الن بــ  ــ اع الســنوا ال

ن ــ ا ــ  ع عــ  ي

صادق االزرقي

يعني مزيدا من الخراب
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ــع  ــيايس الوض ــن س ــ° م ــر كث ــد تفاخ  لق

الجديــد يف ترصيحــات اعقبــت اســقاط 

النظــام املبــاد بانهــم ودعــوا مــا اســموها 

ــراق  «يف  ــرتا( يف الع ــام االش ــة النظ بحقب

حــ× ان نظــام صــدام Ò يكــن اشــرتاكيا»، 

واعلنــوا انهــم يبنــون نظامــا يعتمــد عــىل 

الســوق الحــرة  والقطــاع الخــاص، وهــم 

Ò يفّعلــوا آليــات ذلــك النظــام بــل قبضــوا 

عــىل االمــوال الــواردة اىل البلــد ووزعوهــا 

بــ× احزابهــم «االســالمية èجملهــا» بــدال 

إلدارة  مهنيــة  مؤسســات  انشــاء  مــن 

ــن  ــا م ــط  به ــرى التفري ــي ج ــوال الت االم

للنــاس  ملموســا  تحقــق شــيئا  ان  دون 

آمنــا  مســتقبال  تضمــن  ان  او  والبلــد، 

ــة. ــال املقبل لألجي

بنــاء  اىل  يســعون  انهــم  افرتضنــا  ولــو 

ــم  ــ�يل فانه ــط الرأس ــىل النم ــاد ع االقتص

ان  اذ  اخفــاق،  ا¬ــا  ذلــك  يف  اخفقــوا 

الرأســ�لية  االدارة  يف  الرئيــس  املفصــل 

ـ  النظــام  ذلــك  ماهيــات  بحســب  ـ  

يتمثــل يف ســالمة ادارة االمــوال وايــرادات 

فــان  املثــال  ســبيل  وعــىل  الحكومــة، 

ــي  ــي ه ــة لت ــدة االمريكي ــات املتح الوالي

طليعــة النظــام الرأســ�يل والســوق الحــرة 

تكــون ادارة االمــوال فيهــا مســيطرا عليهــا 

بصــورة تامــة و تجــري عــن طريــق دائــرة 

 Internal Revenue) اإليرادات الداخليــة

الفيدراليــة  الحكومــة  يف    (Service

ــة  ــع وزارة الخزان ــات املتحــدة و تتب للوالي

األمريكيــة ويــرشف عليهــا مبــارشة مديــر 

اإليــرادات الداخليــة وتخضــع للتوجيــه 

الداخليــة،  اإليــرادات  ملفــوض  املبــارش 

الــذي يعينــه رئيــس الواليــات املتحــدة 

ــنوات.  ــس س ــدة خم ــخصيا مل ش

ليســت بنــا حاجة لتكــرار القــول ان النظام 

الجديــد يف العــراق قــد فــرط بأمــوال البلد 

ــن  ــروف وكان م ــر مع ــك ام ــه فذل وثروات

أهــم امللفــات املطروحــة عــىل عــىل رئيــس 

مجلــس الــوزراء  مصطفــى الكاظمــي، قبل 

وبعــد تشــكيل حكومتــه، وكانــت اللجــان 

االقتصاديــة الخاصــة باألحــزاب واملجاميــع 

املســلحة، وهــي «أجهــزة» جــرى إنشــاؤها 

ــك  ــاريع تل ــل مش ــ�ن Äوي ــل ض ــن أج م

ســيئا  أBوذجــا  وامليليشــيات،  األحــزاب 

ــوال  ــتئثار باألم ــه االس ــرى في ــراق، ج للع

العامــة التــي تــرد اىل خزينــة الدولــة؛ 

ــب  ــان او املكات ــك اللج ــد تل ــل تواج ومث

عائقــا أمــام تأديــة الدولــة ملهامهــا نتيجــة 

ــد.  االســتحواذ عــىل مقــدرات البل

هــذا  املســؤول×  حتــى  شــخص  لقــد 

التداخــل الــذي تســبب يف انهيــار اوضــاع 

البلــد يف كل يشء، وعــىل ســبيل املثــال 

فــان وزيــر الكهربــاء يف الحكومــة العراقية 

االحتجاجــات  بفعــل  اســتقالت  التــي 

الشــعبية عــام 2019 لــؤي الخطيــب،رصح 

ــ× ألســباب  أن هــذه اللجــان هــي مــن ب

التــي تعــوق نهــوض الدولــة، فيــ� يقــول 

ــة،  أحــد املســتثمرين يف العاصمــة العراقي

إنــه Ò يتمكــن مــن توقيــع عقــد أحــد 

الشــباب  بــوزارة  الخاصــة  املشــاريع 

إال  الســابقة،  الحكومــة  يف  والرياضــة 

االقتصاديــة  اللجنــة  فرضــت  أن  بعــد 

ــا 30  ــرد له ــر أن ُيف ــزب الوزي ــة لح التابع

ــاح املــرشوع، ويتحــدث  ــة مــن أرب يف املئ

املســتثمر عــن وصــول مرشوعــه إىل نســبة 

40 يف املئــة مــن اإلنجــاز، لكــن الوزيــر 

ومفاوضــات  اجت�عــات  وبعــد  أوقفــه 

رســمية مــع الــوزارة، وان الوزيــر قــال 

لــه «لنجتمــع مــع زعيــم الكتلــة التــي 

ــك  ــدث إلي ــد التح ــو ُيري ــا فه ــي له أنتم

بخصــوص املــرشوع»، وُيشــ° املســتثمر 

ــم  ــزل زعي ــر إىل من ــع الوزي ــه م إىل ذهاب

ــة  ــم الكتل ــب زعي ــف «طل ــة، ويضي الكتل

رفــع نســبة مشــاركتهم يف أربــاح املــرشوع 

إىل 50 يف املئــة وإال فإنــه يبقــى متوقفــا»، 

ــر،  ــن الوزي ــة م ــع «Ò أســمع أي كلم وتاب

ــدث»، كل  ــده يتح ــة وح ــم الكتل كان زعي

ــتثمر. ــول املس ــب ق ــك بحس ذل

ــد يف كل  ــه يتواج ــون ان ــول متخصص ويق

مصالــح  ح�يــة  مكتــب  عراقيــة  وزارة 

ــن  ــاس م ــان الن ــة وان حرم ــزب أو كتل ح

الكهربــاء هــو بســبب اللجــان االقتصاديــة 

ــة  ــة النزاه ــس هيئ ــف رئي ــها، ووص نفس

يف احــد ترصيحاتــه اللجــان االقتصاديــة 

لألحــزاب، انهــا عبــارة عــن «اشــباح» ليــس 

ــون  ــع او وجــود حقيقــي يعمل لهــم تواقي

ــه. ــد وصف ــىل ح ــاء، ع كل يشء بالخف

نقــول، ان جميــع القرائــن تبــ× ان اوضــاع 

ــتقيم  ــن تس ــد ل ــة والبل ــة والدول الحكوم

ــزاب  ــة لألح ــان االقتصادي ــاء اللج اال بإلغ

اقتصاديــة  لجنــة  يســمى  مــا  وجميــع 

حكوميــة أم غــ° حكوميــة، وان تنشــأ بدال 

مــن ذلــك لجنــة مهنيــة واحــدة متخصصــة 

لــإلرشاف عــىل االمــوال العامــة وان يعــ× 

ــة؛  ــوءة النزيه ــارص الكف رئيســها مــن العن

ومــن دون اصــالح االوضــاع يف الجانــب 

ــذي يتنافــس بشــأنه السياســيون  املــايل ال

لــن تســتقيم امــور النــاس ولــن نــرشع يف 

ــات  ــق الخدم ــن تتحق ــاء واالعــ�ر ول البن

وســيواصل البلــد ســ°ه مــن انهيــار اىل 

ــار.  انهي

لقــد وقفت القــوى الخــارسة يف االنتخابات 

االقتصاديــة   اللجــان  يديــر  ومعظمهــا 

ــة  ــة اغلبي ــكيل حكوم ــاوالت تش ــد مح ض

ــرتض ان  ــذي يف سياســية وهــو االجــراء ال

يعتمــد بعــد 18 عامــا مــن الفشــل املريــع 

واالخفــاق  الشــارع  مطالــب  تلبيــة  يف 

يف معظــم امللفــات الســي� االقتصاديــة 

ونتــج عــن ذلــك االحتجاجــات املتواصلــة 

التــي بلغــت ذروتهــا  يف ترشيــن االول  

2019 وكذلــك مقاطعــة الشــعب للعمليــة 

اقرتبــت مــن 80%،  بنســبة  االنتخابيــة 

جميع القرائن تبين ان ''
اوضاع الحكومة والدولة 

والبلد لن تستقيم اال 
بإلغاء اللجان االقتصادية 

لألحزاب وجميع ما يسمى 
لجنة اقتصادية حكومية 

أم غير حكومية، وان تنشأ 
بدال من ذلك لجنة مهنية 
واحدة متخصصة لإلشراف 

على االموال العامة..

لقــد كان الفشــل مرتبطــا اساســا باإلخفــاق 

يف ادارة امــوال الدولــة التــي ترتكــز بصــورة 

اساســية بشــأن النفــط ورصاعــات االحزاب 

والقــوى املســلحة حولهــا؛ وان أي حديــث 

عــن االصــالح ومحاربــة الفســاد الــذي 

ــع بتواجــده وتأثــ°ه ال معنــى  يقــر الجمي

لــه اذا Ò نفلــح يف اقامــة دولــة مؤسســات 

ــة ومــن  ــدان املتقدم ــة اســوة بالبل حقيقي

ضمــن ذلــك مؤسســة فاعلــة تــرشف عــىل 

خزينــة الدولــة وايراداتهــا وتجمــع االموال 

املتحققــة يف مــكان واحــد بــإرشاف الجهــاز 

تنظــم  وان  مبــارشة،  االعــىل  التنفيــذي 

ســجالت يوميــة بحركــة االموال واملشــاريع 

ــاريع   ــك املش ــد تل ــذ تزوي ــة ومناف املقرتح

والرضائــب، و باالمــوال املطلوبــة للتنفيــذ 

وفــق ســقوف زمنيــة محــددة و واضحــة.
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ومــة  ال ــ  ــ  ع منــ  مــا  ال عــوا  عــة 
ــ  داعــ  ــ  ع ــر  الن العبــاد  ــد  ــة  العرا
ــ  ا ول/ديســمبر العــا   ــ مــ كانــون ا ا ال
داعــ  ــ  معا ــر  ــ  و ــة  العرا ــوا  ال ن 
ــ  ر ــ  ــو منا ــ العــرا  عــوا ع ــا و رو و

بــة ــة م ــر  عرا ــ كانــ  ال نبــا  ا
فيــــــــلي

في الذكــرى الرابعــة لهزيمــــته..

«داعش» يتسلل في الضبابية 
السياسية والخاصرة الرخــوة
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ــة  ــك اللحظ ــ× يف تل ــ× العراقي ــة مالي فرح

ــذ ســنوات  رèــا Ò يكــن يضاهيهــا يشء من

عاشــوها  التــي  األهــوال  بعــد  عديــدة، 

ســيطرة  مــن  ســنوات  ثــالث  طــوال 

مســاحة  نحــو  عــىل  اإلرهــا%  التنظيــم 

بلدهــم والتنكيــل والجرائــم التــي ارتكبهــا 

ذلــك  يف  èــا  واســعة،  رشائــح  بحــق 

ــخص  ــ× ش ــو 3 مالي ــ° نح ــبب بتهج التس

مــن بيوتهــم، باالضافــة اىل ســقوط االف 

الضحايــا وتدمــ° عــرشات املــدن والبلــدات 

ــمح  ــا س ــوريا م ــع س ــدود م ــالت الح وانف

ــة  ــرك بحري ــه والتح ــز قوت ــش بتعزي لداع

واعــالن إقامــة «خالفتــه» املتطرفــة.

املراقبــ×  مــن  العديــد  يخــىش  واآلن، 

للشــأن األمنــي، مــن أن نشــوة الفرحــة 

ــدد.  ــك النــرص رèــا تكــون عرضــة للتب بذل

èــوازاة تحذيــرات األمــم املتحــدة ودول 

ــذي  ــش ال ــن أن داع ــرباء م ــف والخ التحال

بــآالف  هــزم ميدانيــا، مــا زال يحتفــظ 

العنــارص الذيــن يتأهبــون ملعــاودة محاولــة 

إحيــاء التنظيــم اإلرهــا%، وأنهــم مــا زالــوا 

قادريــن عــىل تأمــ× مداخيــل ماليــة تتيــح 

لهــم الحركــة والتجنيــد، وبخزائنهــم الرسية 

عــرشات ماليــ× الــدوالرات عىل أمــل احياء 

ــل زعيمهــم  ــة» مجــددا برغــم مقت «الخالف

ــدادي. ــر البغ ــو بك ــابق اب الس

النــرص،  إلعــالن  الرابعــة  الذكــرى  ففــي 

يحــاول التنظيــم اإلرهــا% التحــرك مغتنــ� 

مــا ¬كــن وصفــه بأنهــا لحظــة غيبوبــة 

ــث جــرت  ــراق، حي سياســية حرجــة يف الع

االنتخابــات يف العــارش مــن اكتوبر/ترشيــن 

االول املــايض، ومــا زالــت القــوى السياســية 

ــدأ  املختلفــة تتجــاذب فيــ� بينهــا، فيــ� ب

ــادر  ــه ق ــىل أن ــة ع ــاول الربهن ــش يح داع

ــذه  ــن ه ــتفيدا م ــه مس ــات نفس ــىل اثب ع

ويشــن  واألمنيــة،  السياســية  الضبابيــة 

«الخــارصة  يف  وترهيــب  قتــل  عمليــات 

الرخــوة» مــا بــ× حــدود إقليــم كوردســتان 

والحــدود االتحاديــة للعــراق، مثلــ� حصــل 

مؤخــرا، حــ× شــن داعــش هجــ�ت مكثفــة 

لتنظيــم اســتهدف مناطــق محيطــة بإقليــم 

ــوات  ــن الق ــا م كوردســتان، أوقعــت ضحاي

ــة. الكوردي

ويف هــذا الســياق، تــرى قيــادات أمنيــة 

وخــرباء ان تصاعــد العمليــات اإلرهابيــة 

ــق  ــد املناط ــي� عن ــش الس ــل داع ــن قب م

ــي إال  ــا ه ــتان م ــم كوردس ــة إلقلي املحاذي

محاولــة لتشــتيت الجهــد االمنــي فضــال 

عــن كونهــا رســائل مبــارشة لحكومتــي 

ــزال  ــش ت ــا داع ــأن خالي ــل ب ــداد واربي بغ

تحتفــظ بحاضنــات تــؤوي عنــارصه داخــل 

العراقيــة. االرايض 

العمليــات  قيــادة  البيشــمركة يف  ممثــل 

املشــرتكة ببغــداد العميــد الركــن عــادل 

زنكنــة يقــول إن «تنظيــم داعــش االرهــا% 

يقــرتب مــن نهايتــه، ومحاوالتهــم االرهابية 

يف بعــض القــرى، اBــا هــي رســائل يبعثهــا 

ــم  ــون وبامكانه ــم باق ــكل بأنه ــم لل التنظي

القيــام بعمليــات نوعيــة يف اي مــن املناطق 

التــي يرغبــون، ولكــن القــوات االمنيــة 

مخططاتهــم  وابطــال  للــرد  مســتعدة 

اإلجراميــة ونواياهــم الســيئة».

ملجلــة  حديثــه  خــالل  زنكنــة  وأشــار 

ــوات  ــ× ق ــيق ب ــدوث تنس ــيل»، إىل ح «في

البيشــمركة والقــوات االتحاديــة «حيــث 

دخلــت لقريــة لهيبــان يف محافظــة كركــوك 

للعصابــات  تهديــدات  بعــد  وح�يتهــا 

االرهابيــة باجتياحهــا، واليوجــد اي داعــيش 

ــرتكة  ــة املش ــوات االمني ــة وان الق يف القري

ــق  ــرى واملناط ــ× كل الق ــىل تأم ــل ع تعم

ــرتك». ــي مش ــد أمن ــاج لجه ــي تحت الت

ــن  ــتان م ــم كوردس وحــذرت ســلطات اقلي

مــع  املشــرتك  األمنــي  التعــاون  غيــاب 

الحكومــة االتحاديــة خاصــة يف املناطــق 

املســ�ة متنــازع عليهــا، لســد الثغــرات 

التــي يســتفيد منهــا مســلحو داعــش، لشــن 

ــ× يف  ــتهداف املدني ــن واس ــ�ت وك�ئ هج

ــم. قراه

باإلضافــة ملــا أشــار إليــه الزعيــم الكــوردي 

تغيــ° يف  احتــ�ل  إىل   ،Ýبــارزا مســعود 

ــا  ــا دع ــمركة عندم ــوات البيش ــكات ق تكتي

ــاع إىل  ــة الدف ــن حال ــا م اىل رضورة انتقاله

ــة  ــ�ت دامي ــب الهج ــك عق ــوم، وذل الهج

ــرى  ــة، يف ق ــوات الكوردي ــع للق ــىل مواق ع

ــرار  ــىل غ ــوى ع ــوك ونين ــوم كرك ــىل تخ ع

ــة  ــداء عــىل نقطــة للبيشــمركة يف قري االعت

قــرة ســاÒ يف كركــوك والقريبــة مــن أربيــل، 

ــارص مــن  مــ� تســبب بســقوط أربعــة عن

ــط. ــم ضاب ــا بينه ــمركة ضحاي البيش

وتقــول مصــادر أمنيــة، ان أغلــب الهجــ�ت 

األخــ°ة، ينطلــق فيهــا ارهابيــو داعــش عــىل 

ــ×  ــال قرجــوغ ب ــن سلســلة جب ــب م األغل

ــة  ــي منطق ــوك، وه ــوى وكرك ــة نين محافظ

وعــرة نســبيا، مال�ــة الختبــاء مســلحي 

داعــش، كــ� أنهــا Äثــل منطقــة فاصلــة ب× 

مواقــع Äركــز القــوات العراقيــة وقــوات 

ــمركة. البيش

ــة  ــاز مكافح ــم جه ــدث باس ــول املتح ويق

ــيل»  ــة «في ــ�ن ملجل ــاح النع ــاب صب االره

ان «تنظيــم داعــش االرهــا% يحــاول خــالل 

هــذه الفــرتة اســتغالل بعــض الثغــرات 

تشــهد  التــي  املناطــق  وبعــض  االمنيــة 

ــز  ــي املرك ــ× حكومت ــيق ب ــا يف التنس ضعف

ــش  ــات داع ــا ان «عملي ــم»، موضح واالقلي

املحاذيــة  املناطــق  يف  تنشــط  اإلرهــا% 

الطــرق  او  املناطــق  مســتغال  لإلقليــم 

ــة للتحــرك  ــس الصعب الوعــرة ذات التضاري

والقيــام بعمليــات ارهابيــة تهــدد املناطــق 

املجــاورة».

ــدن  ــة امل ــم ملهاجم ــة التنظي وحــول امكاني

ــس  ــش لي ــ�ن ان «داع ــال النع ــ°ة، ق الكب

ــد  ــه تهدي ــح ل ــي تتي ــات الت ــه اإلمكاني لدي

املــدن، ومــن املمكــن ان نعتــرب العمليــات 

''

''

ال  ا ما  دان داع ال  م

ي  ـــر ال ال العنا ـــ ي 

ا  اولة  بـــون لمعاود م ي

الـــوا  ـــ ومـــا  ا ـــ ا ن ال

ـــ مدا  م ـــ  يـــ ع اد

ركـــة  ال ـــ  ل ـــ  ـــة  مال

ـــ الســـرية  ن ا ـــد و ن وال

ا ع  ي الـــدوال عشـــرا م

ـــددا  ـــة م ال ـــا  مـــ ا

م الســـا  ع ـــ  ر م

ـــداد ر الب ـــو  ا
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يحــاول  عصابــات  كحــرب  اإلرهابيــة 

التنظيــم مــن خاللهــا ان يشــتت الجهــد 

ــة  ــوات االمني ــد ان «الق ــه اك ــي» لكن االمن

االســتخباري  والجهــد  مت�ســكة  تبقــى 

ــدا». ــاً ج عالي

ولفــت النعــ�ن اىل ان «جهــاز مكافحــة 

االرهــاب عمــل خــالل هــذه الســنة عــىل 

تكثيــف الجهــد التنســيقي االســتخباري مــع 

ــكيالت  ــة التش ــع كاف ــاون م ــم بالتع االقلي

التنســيق ادى  الكورديــة وهــذا  االمنيــة 

ناجحــة  لعمليــات  الجهــاز  تنفيــذ  اىل 

اســتهدفت بعــض قــادة التنظيــم فضــال عن 

ــ×  ان التنســيق االســتخباري طــال االرهابي

يوميــا  ولدينــا  كوردســتان  يف  املختبئــ× 

تنســيق اســتخباري وتبــادل للمعلومــات 

يف  مختبئــ×  إرهابيــ×  العتقــال  تــؤدي 

االقليــم او يف مناطــق التــي تحــاذي الحدود 

ــز». ــ× املرك ــم وب ــ× االقلي ــة ب الفاصل

هز¬تــه  منــذ  داعــش،  راهــن  ولطاملــا 

امليدانيــة قبــل أربعــة أعــوام، عــىل كســب 

املزيــد مــن الوقــت مــن اجــل اعــادة رص 

ــه  ــن مالذات ــه ضم ــادة تنظيم ــه وإع صفوف

اآلمنــة، ســواء يف املناطــق النائيــة يف العراق 

او ســوريا، مــا ســيتيح لــه مجــددا ان يفرض 

تهديــدا منظــ� عــىل الســلطات العســكرية 

يف البلديــن يف املــدى املنظــور، عــىل أن 

اىل  األبعــد،  املــدى  عــىل  رèــا  ينتقــل 

ــة  ــاحة اإلقليمي ــىل الس ــه ع ــل عمليات تفعي

والخارجيــة، مراهنــا ايضــا عــىل التقديــرات 

التــي تقــول انــه ¬تلــك مخزونــا ماليــا 

ــون دوالر،  ــ× 100 و300 ملي ــرتاوح èــا ب ي

واســتمراره يف ابتــزاز األمــوال مــن املدنيــ× 

واالســتث�ر يف أعــ�ل نشــاطات تجاريــة 

رشكات  ذلــك  يف  èــا  بظاهرهــا،  رشعيــة 

ــة. الص°ف

الســيايس  التفكــ°  مركــز  رئيــس  ويــرى 

احســان الشــمري ملجلــة «فييل» ان «ســبب 

القــرى  اإلرهابيــة يف  العمليــات  تصاعــد 

ــدة اســباب  ــود اىل ع ــم يع ــة لالقلي املحاذي

مــن بينهــا الفراغــات االمنيــة يف مــا يســمى 

باملناطــق املتنــازع عليهــا، واعتقــد انهــا 

الســبب الرئيــيس لنفــاذ وعــودة تنظيــم 

او يوجــه هجــ�ت  يــرضب  داعــش الن 

بشــكل مــدروس وممنهــج». واضــاف ان 

ــ×  ــا ب ــيق م ــا بالتنس ــط ايض ــر يرتب «االم

ــوات  ــ× ق ــة وب ــة االتحادي ــوات االمني الق

لكــن  متقــدم،  انــه  البيشــمركة، فربغــم 

اتصــور نحــن بحاجــة اىل خطــوات اكــ¥ 

فاعليــة يف هــذا الجانــب لســد الثغــرات 

ــش». ــودة داع ــع ع ومن

«الســبب  ان  اىل  ايضــا  الشــمري  وأشــار 

االخــر يرتبــط باالزمــة السياســية التــي 

انعكســت èــا اليقبــل الشــك عــىل الوضــع 

االمنــي بشــكل كبــ°».

وشــدد الشــمري عــىل «رضورة اســتدامة 

الرضبــات االســتباقية يف كل الجهــات، كــ� 

ــح  ــدو، نج ــا يب ــىل م ــش ع ــم داع ان تنظي

ــارص)  ــراف (العن ــض االط ــتقطاب بع يف اس

بالتــايل اســتطاع ان يتحفــز مــن جديــد 

عــىل مســتوى االرايض العراقيــة، èعنــى 

اخــر وجــود بيئــة حاضنــة يتحــرك مــن 

عســكرية  قضايــا  اىل  باإلضافــة  خاللهــا 

ــال  ــدادات الصحــراء وجب ــة امت وهــي قضي

ســاهمت  جميعهــا  ومكحــول  حمريــن 

بعــودة نشــاط التنظيــم».

ــور  ــمري «ال اتص ــرب الش ــك، اعت ــم ذل وبرغ

 2014 ســيناريو  اىل  ســيعود  داعــش  ان 

املرحلــة  هــذه  يســتغل  داعــش  كــون 

(الفــراغ الســيايس) مــن رصاعــات وأزمــات 

ــر  ــا تؤث ــي جميعه ــة، وه ــكيل الحكوم تش

¬كــن  ذلــك  مــع  لكــن  كبــ°،  بشــكل 

ــ°  ــط الكث ــ° ان يحب ــد اســتخبارا^ كب لجه

ــد  ــىل الجه ــول ع ــذا نع ــاطه، وله ــن نش م

االســتخباري اكــ¥ مــن الســابق».

ولهــذا، فــإن التنســيق األمني-العســكري 

املبــارش بــ× اربيــل وبغــداد ال يبــدو مجــرد 

تــرف قابــل للتأجيــل، وهــذا مــا حــدث 

ــون  ــاء 7 كان ــ×، الثالث ــالن الطرف ــًال بإع فع

عســكري  تنســيق  عــن  ديســمرب،  األول 

لتأمــ× قريــة لهيبــان يف محافظــة كركــوك، 

ــ�  ــا، م ــش باجتياحه ــدات داع ــد تهدي بع

ــم. ــن منازله ــايل م ــزوح األه ــبب بن تس

ــدث  ــرات، تح ــك الثغ ــد تل ــل س ــن أج وم

ــان  ــتان نيج°ف ــم كوردس ــس اقلي ــاً رئي ايض

ــارزاÝ، عــن الوصــول اىل اقــىص درجــات  ب

املتــ×  العســكري  والتنســيق  التعــاون 

ــي  ــش العراق ــوات البيشــمركة والجي ــ× ق ب

ــة العــدو  «مــن أجــل التمكــن مــن مواجه

ــدا  ــكل تهدي ــذي يش ــرتك ال ــيش املش الداع

ــا». ــالد باكمله ــتقرار الب ــن واس الم

ومــن جهتــه، كشــف مصــدر امنــي ملجلــة 

«فيــيل» ان «تكــرار األعــ�ل اإلرهابيــة مــن 

ــرى  ــرتاق ق ــىل اخ ــزه ع ــش وتركي ــل داع قب

ــر  ــائل تحذي ــي اال رس ــا ه ــا م ــة بذاته قا�

ــ�ل  ــه وان كان االحت ــة عودت ــن احت�لي م

ضعيــف، لكــن يبقــى تهديــدا مقلقــا والبــد 

مــن انهــاء وجــوده مــن خــالل تضافــر 

الجهــود االمنيــة والعســكرية واالســتخبارية 

مــن  عودتــه  خطــر  لــدرء  والحكوميــة 

ــرة  ــن ثغ ــون ع ــم يبحث ــد، خاصــة انه جدي

تؤمــن لهــم الولــوج ملناطــق او مدنــاً اكــ¥ 

ــة». ــة االمني ــ°ا يف املعادل تأث

اىل  «نحتــاج  االمنــي  املصــدر  واضــاف 

اســتمرار  عــن  فضــال  مكثفــة  عمليــات 

ــي  ــق الت ــع املناط ــة لجمي ــات الجوي الطلع

ــذي يتخــذ  ــم ال ــا للتنظي ــالذا امن تشــكل م

مــن املناطــق الصعبــة مرتكــزا لــه».

وبهــذا الخصــوص، يقــول فاخــر عــز الديــن 

وهــو مراقــب للشــأن الكــوردي يف حديــث 

أمنــي  فــراغ  «هنالــك  «فيــيل»،  ملجلــة 

كبــ° يف القطاعــات الواقــع بــ× قــوات 

وهــذا  االتحاديــة  والقــوات  البيشــمركة 

ــم يف  ــا التنظي ــاً لخالي ــاً واضح ــف تقدم خل

ــوك  ــري وكولجــو ومناطــق كرك مناطــق كف

ومخمــور، وهــذا الفــراغ األمنــي يجــب أن 

تتحملــة الحكومــة االتحاديــة ألنهــا تســيطر 

أمنيــاً عــىل املناطــق املتنــازع عليهــا ويجب 

ــا». ــن واجباته ــل ع أن ال تتنص

هنالــك  املعلومــات  «حســب  واضــاف 

ــش يف  ــرك داع ــم تح ــة تدع ــات إقليمي جه

املتنــازع عليهــا». املناطــق 

''

''

نســـ  ال ا  ب اي االمر ير
ـــة  االمن ـــوا  ال ـــ  مـــا 
ـــوا  ـــ  و اديـــة  اال
انـــ  ـــ  بر شـــمركة  الب
ـــ  ـــو ن ـــ ا ـــد ل م
اكثـــر  ـــوا  الـــ  ـــة  ا
ان لســـد  ا ال ـــة   اع

را ومنـــ عود داع الث
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الــذي   Ýالربيطــا التقريــر  لفــت  وبعدمــا 

ترجمتــه مجلــة «فيــيل»، اىل ان الوطنيــ× 

العراقيــ× يطالبــون بشــكل طبيعــي بــان 

يكــون بلدهــم خــاٍل مــن التدخــل االجنبــي، 

النفــوذ  ازاء  عنــه  التعبــ°  تــم  مــا  وهــو 

الســيايس املتزايــد اليــران، كذلــك مــن خــالل 

عميلــة  كدولــة  العــراق  عــن  التصــورات 

العــراق  ان  اضــاف  املتحــدة،  للواليــات 

ــن يف  ــة، Ò يك ــث كدول ــه الحدي ــذ تاريخ من

الحقيقــة دولــة مســتقلة.

واشــار التقريــر اىل انــه باالمــكان العــودة 

يف تاريــخ اىل مــا قبــل التاريــخ املعــارص، 

وتحديــدا اىل الخالفــة العباســية (750 م - 

1258 م) يف املنطقــة التــي Äثــل العــراق 

باالســتقالل  تتمتــع  كانــت  والتــي  حاليــا 

بشــكل حقيقــي.

وبرغــم ذلــك، لفــت التقريــر اىل انــه تــم 

نهايــة  يف  العباســي×  الحــكام  تهميــش 

ــة  ــوة رمزي ــرد ق ــم اىل مج ــاف وتحويله املط

ــلطة  ــن الس ــازل ع ــع التن ــط، م ــم فق باالس

الحقيقيــة لالمــراء والــوزراء املســيطرين مــن 

الفــرس والســالجقة االتــراك، نتيجــة لتزعــزع 

الحكــم العبــايس ابتــداء مــن منتصــف القــرن 

ــع. التاس

واوضــح التقريــر انــه بعــد سلســلة مــن 

ــة، مــن  الغــزوات والحكــم لســالالت متعاقب

القــرن الســادس عــرش واوائــل القــرن ال17، 

تبدلــت  بغــداد،  وخاصــة  العــراق،  فــان 

االمرباطوريتــ×  بــ×  مــا  عليــه  الســيطرة 

واصبــح  املتنافســة،  والصفويــة  العث�نيــة 

ــوى  ــ× الق ــة ب ــة عازل ــة منطق ــراق èثاب الع

الســنية والشــيعية يف الــرشق االوســط.

وتابــع قائــال انــه "عندمــا اســتعاد العث�نيون 

بغــداد ومعظــم العراق مــن الصفويــ× للمرة 

ــد  ــا Ò تع ــام 1638 ، فانه ــالل الع ــة خ الثاني

ــرى،  ــرة اخ ــية م ــيطرة الفارس ــت الس اىل تح

وبقيــت تحــت ســيطرة العث�نيــ× حتــى 

ــام  ــاÝ يف الع ــم الربيط ــت الحك ــت تح وقع

ــة  ــة العث�ني ــكك االمرباطوري ــاء تف 1918 اثن

ــة االوىل". ــد الحــرب العاملي ــ� بع في

واضــاف التقريــر انــه جــرى تشــكيل مملكــة 

عراقيــة يف مواجهــة الثــورات يف انحــاء البلــد 

ضــد االنتــداب الربيطــاÝ يف العــام 1920، 

بعــد ذلــك بعــام تحــت حكــم امللــك فيصــل 

يف  الربيطانيــون،  عينــه  الــذي  "االجنبــي" 

ظــل تركيــز القــوة بــ× ايــدي النخبــة االقليــة 

الســنية املتعلمــة، مثلــ� كان الحــال يف عهــد 

ــ×. العث�ني

ــرتض  ــتقالل" املف ــار اىل ان "االس ــا اش وبعدم

للمملكــة عــن بريطانيــا Ò يحــدث اال يف 

العــام 1932، اعتــرب التقريــر انــه "هــذا ال 

يعنــي انهــا كانــت دولــة ذات ســيادة، حيــث 

ــرب  ــالل الح ــت خ ــي تدخل ــا، الت ان بريطاني

مؤيــد  انقــالب  بســبب  الثانيــة  العامليــة 

للنازيــة يف العــام 1941، اعــادت تنصيــب 

امللــك فيصــل"، وظــل النظــام امللــ$ مســتمرا 

ــام  ــكري يف الع ــالب العس ــوع االنق ــى وق حت

1958 الــذي عــزز العــراق كجمهوريــة واعلــن 

ــد. ــاÝ يف البل ــوذ الربيط ــة النف نهاي

واعتــرب التقريــر ان عبــد الكريــم قاســم، قائد 

وزراء  رئيــس  اول  صــار  Ä14ــوز"،  "ثــورة 

للجمهوريــة وانــه ¬كــن القــول انــه كان اول 

ــم مســتقل للعــراق املعــارص. زعي

¤ول مرة منذ عهد العباسيين.. 
هل يشهد العراق حكومة أغلبية خالية من التدخالت؟

ــر  ري ــ  ــ  ان ــو البري ــدل ايســ مون م ــ  ــ مو
ــا مــ  ال ــا العــرا  ــ كان  ــر ال لــ الــ ان المــر اال
ــ  را ال ــ مشــ ــد العبا ــ الع ــة كان  ا ــ ال د ال
ة  ــة وال الشــر ر ال ال ــة  ب ومــة اال شــ  ا  نــ ا

ة مســ ــر كـ ــ العــرا المعا ي ا ــ  ون االول ــ ــا  ن

ورأى التقريــر ان قــرار عبدالكريــم قاســم 

االنســحاب مــن حلــف بغــداد املؤيــد للغرب، 

ــاد  ــع االتح ــة م ــ¥ متان ــات اك ــة عالق واقام

عــىل  كبــ°  بشــكل  واالعتــ�د  الســوفيتي 

ــان  ــي، رسع ــيوعي العراق ــزب الش ــم الح دع

ــتياء  ــا باالس ــقوطه، مدفوع ــاهم اىل س ــا س م

ــورة  ــدالع ث ــرب وان ــ× الع ــل القومي ــن قب م

ــة. كوردي

ــق  ــاك مــن هــو قل ــه "Ò يكــن هن ــرب ان واعت

ــت  ــي كان ــدة الت ــات املتح ــن الوالي ــ¥ م اك

ــة  ــرب باملنطق ــا اك ــر اهت�م ــارت تظه ــد ص ق

ــة  ــت وكال ــاردة، وخطط ــرب الب يف ذروة الح

املخابــرات املركزيــة الغتيــال قاســم، èحاولــة 

بــ×  مــن  وكان   ،1959 العــام  يف  فاشــلة 

شــاركوا فيهــا صــدام حســ× الشــاب مــن بــ× 

مجموعــة مــن خمســة بعثيــ× اخريــن، ثــم 

ــام  ــه يف الع ــم واعدام ــقاط قاس ــم اس ــم ت ت

1963 بعــد االنقــالب البعثــي املشــتبه بدعــم 

ــه". ــة ل ــرات املركزي ــة املخاب وكال

وفيــ� اشــار التقريــر اىل بدايــة عهــد صــدام 

حســ× يف الحكــم، وانــدالع الثــورة يف ايــران، 

ــة، لفــت  ــة الحــرب العراقية-االيراني ثــم بداي

التقريــر ان ان العــراق كان مجــددا èثابــة 

ــا، هــذه املــرة ،  ــوع م ــة مــن ن ــة عازل منطق

بدعــم مــن الغــرب ومشــايخ الخليــج، ليكــون 

ــر  ــران بتصدي ــد اي ــد تهدي ــني ض ــن س كحص

ــة. ــا يف املنطق ثورته

وبعــد الغــزو االمريــ$ للعــراق العــام 2003، 

ــا  ــرة االوىل يف تاريخه ــه للم ــر ان ــال التقري ق

ــة  ــو االغلبي ــلطة نح ــت الس ــث، تحول الحدي

ايــران،  اىل  الحكومــة  وانحــازت  الشــيعية، 

التــي رحبــت بالتخلــص مــن صــدام وملحــت 

ــد. ــا يف البل ــة نفوذه ــة مل�رس فرص

العــراق  ســيادة  "قضيــة  ان  اىل  واشــار 

ــر  ــت كمظه ــي ظل ــة هــي الت ــه كدول وضعف

ثابــت لحقبــة مــا بعــد 2003"، موضحــا 

ــا  ــران قامت ــا واي ــال، ان تركي ــبيل املث ــىل س ع

ــد  ــة ض ــات جوي ــن رضب ــرر بش ــكل متك بش

الشــ�ل. يف  الكورديــة  امليليشــيات 

الحشــد  دعــم  يف  ايــران  دور  اىل  ولفــت 

ــش  ــم داع ــور تنظي ــدي لظه ــعبي للتص الش

وســيطرته عــىل %40 مــن االرايض العراقيــة، 

ــن  ــه م ــا ومنع ــه اقليمي ــة ب ــاق الهز¬ والح

العتبــات  ومــدن  بغــداد،  اىل  الوصــول 

الجنــوب. يف  املهمــة  الشــيعية 

وبعدمــا اشــار اىل وجــود تســاؤل حول ســبب 

وجــود مجمــع الســفارة االمريكيــة االكــرب من 

الفاتيــكان، واالكــرب يف العــاÒ، اعتــرب التقريــر 

ان االحــداث تظهــر ان "العــراق ال يــزال غــ° 

دولــة مســتقلة منــذ حصولــه عــىل االســتقالل 

وال يــزال عرضــة بدرجــة كبــ°ة للتدخــل 

االجنبــي يف شــؤونه"، مذكــرا èحاولــة اغتيــال 

رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي.

بعــد  انــه  اىل  باالشــارة  التقريــر  وختــم 

اجتــ�ع الســيد مقتــدى الصــدر مــع القــوى 

ــات،  الشــيعية التــي طعنــت بنتائــج االنتخاب

حكومــة  إن  "تويــرت"  عــىل  الصــدر  قــال 

ــة  ــتكون خالي ــة س ــة املقبل ــة العراقي االغلبي

مــن التدخــل االجنبــي.

هــذا  ان  اتضــح  "اذا  انــه  التقريــر  واكــد 

ــخ  ــبوق يف تاري ــ° مس ــيكون غ ــح، فس صحي

املعــارص". العــراق 

فيـــلي
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ــاتفـــ ـــــــ ـ

لكــن رصخــات الطفلــة (هبــة) العالقــة 

وعائلتهــا عنــد هــذه الحــدود، وهــي تطلــب 

(املــاء) مــن جنــود يقفــون عــىل الضفــة 

األخــرى، كانــت كفيلــة بإثــارة الــرأي العــام 

ــانية  ــ�ت اإلنس ــمية واملنظ ــات الرس والجه

ــا إىل  ــل، ودفعه ــة، بعــد صمــت طوي الدولي

تكثيــف أنشــطتها بالقــرب مــن الحــدود 

ــا  التــي تشــرتك فيهــا بيالروســيا مــع ليتواني

ملســافة تصــل إىل 680 كــم مــن جهــة، 

ــة  ــن جه ــدا م ــع بولن ــم م ــافة 418 ك وèس

ــرى. أخ

تذاكر املوت

ــب  ــا أو اذه ــْت هن ــارم "ُم ــراء ص ــق إج وف

إىل بولنــدا"، تتعامل الســلطات البيالروســية 

وفقــا  حدودهــا،  عــىل  املهاجريــن  مــع 

ــن  ــش"، لك ــس ووت ــن رايت ــة "هيوم ملنظم

العراقيــ×  بقوافــل  التحــق  الــذي  مهنــد 

املهاجريــن إىل أوروبــا، وتــرك أوالده الثالثــة 

ــن  ــداد، Ò يك ــه ببغ ــت أهل ــه يف بي وزوجت

عــىل درايــة èــا يخبئــه لــه الزمــان واملــكان.

(شــقيق  كــرار  التقــت  «فيــيل»،  مجلــة 

عــىل  أخــي  يحصــل   Ò" وقــال  مهنــد)، 

ــوس  ــهادته البكالوري ــم ش ــل رغ ــة عم فرص

ــح  ــ� Ò يفل ــات اإلنســانية، ك إلحــدى الكلي

يف االســتمرار èرشوعــه الصغــ° (مطعــم 

ــة يف  ــوارع الرئيس ــد الش ــد أح ــل) عن متنق

ــبب  ــداد، بس ــي بغ ــات رشق ــة البلدي منطق

مضايقــات موظفــي البلديــة والغرامــات 

الباهظــة باعتبــاره متجــاوزا عــىل الرصيــف 

ــام". ــال الع ــرضر بامل ــق ال ــه يلح أو أن

وأضــاف كــرار، خــالل األشــهر األخــ°ة زادت 

ــون،  ــات والدي ــت النفق ــات وتراكم املضايق

ــع مطعمــه  ــد إىل بي ــع مهن ــذي دف األمــر ال

لتأمــ×  واالســتدانة مــن أحــد أصدقائــه 

ــم  ــن ث ــيا، وم ــفره إىل بيالروس ــف س تكالي

إىل بولنــدا وصــوال إىل أملانيــا عــىل أمــل 

تذاكر الموت تعلق آمال العراقيين
على أسالك الحدود ا¤وروبية الشائكة

ا  ر مسب د ل  مشا
بدو  ا  نما   الس

و  و اد ا دود دول اال
ولندا  ا و ا وال وان ل

دود  ية لشري  ا الم
مال  ر و ا ال و
ل الشري ومن  ر 

و مسر  و عام  ن
مو الب ال ي  ل
ري   ا ال الم عند 
م  الو الرا ومع

ة نس عرا ال

اســتحصال اإلقامــة فيهــا، ليتســنى لــه بعــد 

 Ò ذلــك اســتقدام زوجتــه وأوالده، لكــن

يتحقــق أي يشء مــ� تقــدم ســوى أنــه 

ــل  ــق عــىل الحــدود يف بيالروســيا، ويأم عال

الســ�ح لــه بالعبــور إىل ليتوانيــا وســط 

الغــذاء  ظــروف مناخيــة قاســية، وشــح 

ــاء. وامل

ــ×  ــن الــرشق أوربي وســجلت حــدود البلدي

روســيا البيضــاء وليتوانيــا خــالل عــام  2020 

عبــور أكــ¥ مــن 80 الجئــاً بطــرق غــ° 

رشعيــة، فيــ� ســجلت احصــاءات حــرس 

الحــدود عبــور أكــ¥ مــن 4000 مهاجــر 

حتــى شــهر آب املــايض، بطــرق رســمية 

ــة  ــ×) دون أي ــ× معروف ــطة (مهرب أو بواس

ــر. ــكالت تذك مش

تهريب مدروس

ــو لبعــض  ــات املــوت) كــ� يحل وعــرب (بواب

أصحــاب مكاتــب ورشكات الســفر، التــي 

ــوض  ــ× بخ ــة) للراغب ــر (أصولي ــن تذاك تؤم

ــوز، بأحــد  ــة، التقــت شــفق ني ــك التجرب تل

أصحــاب مكاتــب الســفر وســط بغــداد، 

ليوضــح لهــا أن "أغلــب املســافرين عــرب 

الرشكــة إىل بيالروســيا أو إىل تركيــا أو الــدول 

القريبــة مــن االتحــاد األورو% تســتحصل 

لهــم تذاكــر أصوليــة وموافقــات رســمية 

(ســمة دخــول) وال عالقــة للرشكــة بــأي 

تفاصيــل تخــص املســافر (املهاجــر) بعــد 

وصولــه للوجهــة التــي يرغــب، وكــ� مــؤرش 

ــفره". ــواز س بج

حــدود  عنــد  يحــدث  "مــا  أن  وأضــاف 

ــر  ــن تجمه ــاد األورو% م ــض دول االتح بع

للمهاجريــن بهــدف العبــور إىل دول املهجــر 

أو أملانيــا أو أي بلــد أورو%، يتــم باالتفــاق 

مــع مهربــ× معلومــ× لــدى ســلطات تلــك 

ــ°ة". ــة كب ــغ مالي ــل مبال ــدول، ومقاب ال

وأوضــح أن "أغلــب املســافرين عــرب الرشكــة 

فيلي
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إىل بيالروســيا أو حتــى إىل موســكو، عــرب 

الشــباب  مــن  هــم  ســياحية  كروبــات 

وعــادة مــا يرفــض أو يغيــب نصــف هــؤالء 

عــن مواعيــد رحلــة العــودة إىل العــراق 

بذريعــة أنهــم مــددوا اإلقامــة أو حــدث 

طــارئ صحــي ألحدهــم أو إدعــاء قســم 

آخــر بانشــغاله يف إجــراءات التقديــم لــدى 

ــك  ــا يف تل ــرتف به ــة املع ــات الدولي الجامع

ــة  ــايل ال يحــق ملســؤول الرحل ــدول، وبالت ال

الضغــط عليهــم أو إجبارهــم عــىل العــودة 

ــرساً". ق

وأشــار صاحــب الرشكــة، إىل أن "األعــداد يف 

تزايــد الســي� مــع العــروض املغريــة التــي 

يقدمهــا بعــض املهربــ× تحــت يافطــات 

العــالج يف  الدراســة او  مروجــي طلبــات 

بيالروســيا أو أملانيــا، مقابــل بــدل مــايل 

ال بــأس بــه، علــ� أن الطرفــ× (املهاجــر 

بطريــق  التفاصيــل  أدق  عــىل  واملهــرب) 

الهــرب أو العبــور بطــرق (غــ° رشعيــة) 

ــة  ــائط بدائي ــاد األورو% وبوس ــدول االتح ل

ــة  ــل متهالك ــات نق ــد) أو باص ــوارب صي (ق

ــور الحــدود مــع ضــ�ن تأمــ× الغــذاء  لعب

واملــاء واملســتلزمات البســيطة".

4 – 6 آالف مهاجر

بــدوره، أكــد وكيــل وزارة الهجــرة واملهجرين 

ــيل»،  ــة «في ــوري، ملجل ــم الن ــة، كري العراقي

الجهــات  مــع  وبالتنســيق  "الــوزارة  أن 

املعنيــة تواصــل اجت�عاتهــا اليجــاد الحلــول 

املهاجريــن  معانــاة  إلنهــاء  الناجعــة 

العراقيــ× العالقــ× هنــاك"، الفتــا إىل عــدم 

امتــالك الــوزارة "احصائيــة رســمية بأعــداد 

املهاجريــن، ولكــن بشــكل تقريبــي تــرتاوح 

أعدادهــم بــ× 4-6 آالف مهاجــر بينهــم 

ــورد". ــباب ك ش

وفــد  رفقــة  "ســأذهب  النــوري:  وقــال 

عضويتــه  يف  يضــم  برئاســتي،  حكومــي 

ــة  ــة والداخلي ــن وزار^ الخارجي ــ× ع ممثل

واإلقامــة)  والجنســية  الجــوازات  (دائــرة 

ــرات، فضــًال  واألمــن الوطنــي وجهــاز املخاب

عــن ممثــل مــن الطــ°ان املــدÝ، إىل الحدود 

البيالروســية، للوقــوف بشــكل مبــارش عــىل 

مشــكالت العراقيــ× العالقــ× هنــاك".

ــن  ــث ع ــة أو البح ــك معالج ــع: "وكذل وتاب

ــاد  ــؤويل االتح ــع مس ــة م ــات حقيقي معالج

األورو% ملشــكالت العائــالت التــي رفضــت 

زيــارة  جانــب  إىل  باللجــوء،  طلباتهــم 

ــالت  ــك العائ ــة لتل ــ�ت اللجــوء املؤقت مخي

وتقديــم تذاكــر مجانيــة للراغبــ× بالعــودة 

طواعيــة إىل العــراق".

الخارجيــة  النــوري، إىل أن "وزارة  ولفــت 

ــل  ــن اج ــ°ة م ــودا كب ــت جه ــة بذل العراقي

تذليــل الصعوبــات امــام تلــك العائــالت 

بالعــودة  ابــدوا رغبتهــم  الذيــن  الســي� 

حيــث  ســفرهم  جــوازات  فقــدوا  ممــن 

رشعــت èنحهــم بطاقــات ســفر مؤقتــة 

العــراق". اىل  للعــودة 

مساعدات إغاثية

مــن جهتــه، قــال املتحــدث الرســمي باســم 

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 

الخطيــب،  فــراس  العــراق،  يف  الالجئــ× 

ملجلــة «فيــيل»، "جهــود مكثفــة أدت إىل 

التواصــل مــع رشكائنــا يف بيالروســيا (منظمة 

ــول الرسيعــة  الهــالل األحمــر) إليجــاد الحل

والناجعــة للعالقــ× عــىل حدود بيالروســيا - 

لتوانيــا مــن جهــة، وبيالروســيا - بولنــدا مــن 

جهــة أخــرى".

جــرى  "موظفــ×  أن  الخطيــب،  وبــ× 

انتدابهــم مــن الهــالل االحمــر يف مهمــة 

الغذائيــة  املــواد  إليصــال  اســتثنائية 

واملســاعدات اإلنســانية األخــرى، فضــال عــن 

بعــض املســتلزمات املهمــة التــي تؤمــن 

الحــدودي  الرشيــط  عنــد  بقائهــم  لهــم 

األورو%  االتحــاد  دول  لبعــض  املحايــد 

الظــروف  ظــل  يف  املهاجريــن)  (وجهــة 

املناخيــة القاســية كــ� تــم تأمــ× الح�يــة 

لهــم". الالزمــة 

وأشــار إىل أن "مباحثــات تجــرى اآلن إليجاد 

طريقــة تؤمــن إيوائهــم إىل جانــب تحديــد 

ــرد  ــن ي ــم م ــر، فمنه ــات كل مهاج احتياج

اللجــوء اإلنســاÝ وآخريــن يطلبــون ح�يــة 

ــة أو حــاالت أخــرى، ومــن املؤمــل أن  دولي

ــا للحــل مــن خــالل  تجــد مطالبهــم طريقه

توحيــد الجهــد الــدويل يف حلحلــة أزمــة 

ــن". املهاجري

ــام  ــن مه ــن ضم ــب، أن "م ــاف الخطي وأض

ألي  الالزمــة  الحلــول  إيجــاد  مفوضيتنــا 

ــاعة،  ــالل 72 س ــوع، خ ــذا الن ــن ه ــة م أزم

ــل  ــن التدخ ــا م ــذي منعن ــق ال ــن العائ لك

عــىل  العالقــ×  للمهاجريــن  الوصــول  أو 

ــالرويس  ــب البي الحــدود تكمــن يف أن الجان

Ò يســمح لنــا بالدخــول والوصــول للعائــالت 

ــاك". ــة هن العالق

وبالضغــط  املســتمرة  "الجهــود  وتابــع: 

ــول  ــاد حل ــن إيج ــا م ــت فرقن ــدويل، مكن ال

رسيعــة كــ� يجــري اآلن التباحــث مــع 

ــة  ــاد طريق ــة إليج ــرة الدولي ــة الهج منظم

إلجــالء العالقــ× هنــاك طوعيــاً للعــودة إىل 

بالدهــم"، مرجحــاً أن تكــون "أزمــة العالق× 

عــىل حــدود بيالروســيا يف طريقهــا إىل الحــل 

اذا مــا اســتمرت الجهــود الدوليــة يف ذلــك".

مهاجرون كورد

 وتقــدر منظــ�ت معنيــة بأوضــاع الالجئــ×، 

وجــود أكــ¥ مــن 10 آالف مهاجــر يف روســيا 

البيضــاء يريــدون العبــور إىل دول االتحــاد، 

èناطــق  غابــات  يف  عالقــون  معظمهــم 

ــ×  ــائكة ب ــالك الش ــة باألس ــة محاط حدودي

روســيا البيضــاء وبولنــدا، ونحــو نصــف 

هــؤالء عراقيــون، والجــزء األكــرب منهــم 

ــتان".  ــم كوردس ــن إقلي ــون م قادم

أن  كوردســتان،  إقليــم  حكومــة  ورأت 

بــ×  الحــدود  عــىل  املهاجريــن  مشــكلة 

بولنــدا وبيالروســيا، أصبحــت خــالل األيــام 

املاضيــة مــادة لحديــث عــدد مــن املنظ�ت 

ووســائل اإلعــالم الداخليــة والدوليــة.

يف  الدوليــة  التوصيــات  منســق  وأشــار 

حكومــة إقليــم كوردســتان دينــدار زيبــاري، 

ــيل»، إىل أن  ــة «في ــان ورد ملجل ــب بي بحس

"عــدداً مــن األطــراف تســعى أن تســتخدمها 

كورقــة ضغــط بزعــم أن األوضــاع املعيشــية 

لهجــرة  ســبب  هــي  اإلقليــم  ملواطنــي 

هــؤالء األشــخاص الذيــن يشــكل عــدداً مــن 

مواطنــي اإلقليــم جــزءا منهــم تجمعــوا عــىل 

الحــدود البيالروســية ويســعون للتوجــه إىل 

األرايض البولنديــة".

"املهاجريــن  أن  إىل  زيبــاري،  ولفــت 

يتوجهــون إىل الــدول األوروبيــة عــن طريــق 

دول الجــوار بتأشــ°ات ســياحية أو عــن أي 

طريــق آخــر"، معربــاً يف الوقــت نفســه عــن 

أملــه أن "تســ° العمليــة بشــكل مربمــج لــه 

لذلــك يالحــظ انــه تــم تجميــع آالف النــاس 

مــن خــالل رحــالت عــدة بعــد تقديــم 

وصولهــم  لحــ×  لهــم  كبــ°ة  تســهيالت 

األورو%". االتحــاد  لحــدود دول 

إقليــم  ســكنة  مــن  "بعضهــم  وتابــع 

كوردســتان والعــراق، ولكــن مــن بينهــم 

ــاً إىل  أشــخاص مــن جنســيات أخــرى"، الفت

أن "املهاجريــن يتحدثــون عــن قصــص غــ° 

ــك  ــتان، وذل ــم كوردس ــأن إقلي ــة بش حقيقي

ــن  ــتغاللهم م ــم اس ــم ويت ــل قبوله ــن أج م

ــمعة  ــاءة إىل س ــة لإلس ــار السياس ــل تج قب

ــن  ــرة م ــىل الهج ــم ع ــم حثه ــم، ويت اإلقلي

قبــل املهربــ× مــن أجــل االســتفادة املاديــة 

ــم". منه

وبــ× حلــم الحصــول عــىل فرصــة عمــل 

تؤمــن مــردوداً ماليــاً ثابتــاً وفســحة بســيطة 

أو  عقــاب  دون  همومهــم  عــن  للتعبــ° 

مالحقــات قانونيــة، تبقــى أحــالم أغلــب 

ــ× أســالك  ــة ب ــ×، موزع ــن العراقي املهاجري

األمــل  لبوابــات  الحدوديــة،  املخافــر 

األوروبيــة.
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الطائرات العراقية .. 

فيـــلي

متعــددة  بمشــكلات  العراقيــة  الجويــة  الخطــوط  حركــة  مــرت 

تواصلــت لعقــود مــن الســنوات؛ وكان يفتــرض ان تجــري معالجــة 

المشــكلات وتصحيــح التداعيــات المرتبطــة بذلــك بعــد تغييــر 

النظــام المبــاد منــذ عــام 2003 الا ان الامــور لــم تعالــج وظلــت 

والمتخصصيــن  المراقبيــن  بحســب  تفاقمــت  بــل  حالهــا  علــى 

الذيــن يشــيرون الــى ان الخطــوط الجويــة العراقيــة ظلــت حائــرة 

ــة  ــوان رئاســة الجمهوري ــرة، و بدي ــوزارة النقــل م ــاط ب ــن الارتب بي

مــرة اخــرى قبــل 2003، وبعــد ذلــك، وبــدلا مــن عــلاج المعضــلات 

باتــت شــركة الخطــوط الجويــة العراقيــة مــن أســوأ الشــركات فــي 

العالــم، بحســب التقاريــر الدوليــة ولا تســمح دول كثيــرة بطيــران 

طائراتهــا أو هبوطهــا فــي مطاراتهــا. عقوبات متواصلة وحرمان 

الناس من حرية السفر
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 Ýــا ــون الث ــر االتحــاد األور% يف 11 كان واق

2015، إدراج طائــرات الخطــوط الجويــة 

العراقيــة ضمــن قا�ــة منــع تســي° رحــالت 

جويــة ألوربــا، وأرجــع ذلــك لعــدم التــزام 

بغــداد، بتنفيــذ رشوط الســالمة املعتمــدة 

ــره  ــب تقاري ــددا بحس ــاد، مش ــدى االتح ل

عــىل أن هــذه القا�ــة تعــد مهمــة لضــ�ن 

ســالمة مواطنــي االتحــاد األور%، وظــل 

ذلــك املنــع حتــى اآلن.

ــر  ــدث مدي ــاÝ  2021 تح ــن الث ويف ترشي

عــام الخطــوط الجويــة العراقيــة، عــن 

بــوادر رفــع الحظــر األور% عــن الطائــرات 

تحققــه،  قــرب  اىل  باإلشــارة  العراقيــة 

بيــان  يف  العراقيــة  الخطــوط  وقالــت 

ــل مفاوضــات ناجحــة  «تخــوض وزارة النق

لعــودة الطائــر األخــرض للتحليــق يف أجــواء 

«بســبب  انــه  القــول  مزيــدة  أوربــا»، 

إجــراءات فنيــة منــع االتحــاد األور% الناقل 

ــن  ــرض) م ــر األخ ــي (الطائ ــي العراق الوطن

ــام  ــذ ع ــة من ــواء األوربي ــول إىل األج الدخ

ــة  ــل الرشك ــاء يف مفاص ــود أخط 2015 لوج

ــة، أدت  ــة العراقي ــة للخطــوط الجوي العام

إىل منــع دخــول طائــرات األخــرض األجــواء 

األوربيــة».

 ويتابــع البيــان «وبعــد سلســلة إجــراءات 

العقــد  إداريــة وفنيــة وإÄــام مــرشوع 

مــع خــرباء يف منظمــة االياتــا (االتحــاد 

ــح املســار  ــل الجــوي) وتصحي ــدويل للنق ال

الرشكــة  قدمــت   %  60 نســبة  بتجــاوز 

العراقيــة  الجويــة  الخطــوط  العامــة 

رســالة بجهوزيــة الرشكــة لفتــح محادثــات 

مــع االتحــاد األور% لرفــع الحظــر عــن 

ــة والتعــايف مــ�  ــة العراقي الخطــوط الجوي

ــا  ــات يف مســار عمله ــه مــن تحدي مــرت ب

ــع  ــً� لرف ــ�ت حس ــذه التفاه ــتضع ه وس

هــذا الحظــر الــذي ســيتيح للطائــر األخرض 

التحليــق مجــدداً يف أجــواء القــارة األوربيــة 

.«Òوباقــي دول العــا

البداية ومسببات املنع

ــراق  ــدÝ يف الع ــ°ان امل ــخ الط ــود تاري يع

ــح اول  ــات القــرن املــايض اذ افتت اىل ثالثين

مطــار يف بغــداد، عــام 1933 وأمتــاز هــذا 

املطــار يف وقتــه، بحســب املتابعــ×، بســعة 

مســاحته وزود بتقنيــات متطــورة يف حينه، 

كــ� يف املطــارات الدوليــة آنــذاك, ويف عــام 

1945 جــرى تأســيس مصلحــة الخطــوط 

مقدمــة  يف  وكانــت  العراقيــة  الجويــة 

رشكات الطــ°ان املــدÝ يف املنطقة، بحســب 

قولهــم،  واكتســبت شــهرة وســمعة جيــدة, 

و امتلكــت الرشكــة تاريخــا نظيفــا يف تأمــ× 

ســالمة الســفر الجــوي بعــدد مــن ســاعات 

الطــ°ان الخاليــة مــن الحــوادث والكوارث، 

ــة  ــع اداء الرشك ــم؛ وتراج ــد وصفه ــىل ح ع

ــرض  ــرى ف ــام ١٩٩٠ اذ ج ــذ ع ــة من بخاص

الحظــر االول الــذي طــال الطــ°ان العراقــي 

ــتمر  ــاÒ وأس ــة دول الع ــا وبقي ــوق أورب ف

حتــى عــام 2009 بــارشت بعدهــا الخطــوط 

الجويــة العراقيــة تســي° رحالتهــا اىل اوربــا 

االوربيــة  الوكالــة  وطلبــت   2013 عــام 

لســالمة الطــ°ان (EASA) مــن الخطــوط 

ــ°  ــا توفــ° معاي ــة يف حينه ــة العراقي الجوي

الســالمة واالمــان االوربيــة يف طائراتهــا 

كــ� يف رشكات الطــ°ان االوربيــة االخــرى.

ــع طــ°ان  ــة عــام 2014 من  وقــررت الوكال

ملخالفتهــا  مؤقــت  بشــكل  «العراقيــة» 

رشوط ومعايــ° الســالمة يف أحــدى رحــالت 

ــات،  ــل املخالف ــ× ح ــدن لح ــة اىل لن الرشك

وبحســب تقريــر لجنــة ســالمة الطــ°ان 

الثالــث  البلــد  يف  املتواجــدة  االوربيــة 

ــة  ــرات العراقي ــدى الطائ ــجلت ل ــا س فانه

ــة،  ــان الرحل ــاالت اب ــا لالتص ــ�ال واضح اه

واالنحــراف عــن خــط ســ° الطائــرات، 

ــادة،  ــرة القي ــ× يف قم ــار تدخ ــد أث وتواج

الشــخصية مــن  واالنشــغال باألحاديــث 

قبــل الطياريــن، وغ°هــا مــن االخطــاء، 

ــا اىل ســلطة الطــ°ان  ــرا فني وارســلت تقري

ــه  ــة بصفت ــالمة الجوي ــم الس ــي قس العراق

املســؤول الفنــي عــن متابعــة الرشكــة، 

الجــودة يف الرشكــة؛  مــع قســم توكيــد 

عــىل  والتأكيــد  املخالفــات  حــل  ألجــل 

عــدم تكــرار هكــذا حــاالت، ولكــن جــرى 

تجاهــل هــذا االمــر، بحســب املراقبــ×، 

ــ°ان  ــؤون الط ــ× يف ش ــب متخصص وبحس

فــان التجاهــل جــرى (بقصــد، أو جهــل 

هــذه  ظهــور  وتواصــل  باإلجــراءات)؛ 

ســالمة  لجنــة  قامــت  اذ  املخالفــات، 

ــاالت  ــن ح ــف ع ــة بالكش ــ°ان االوربي الط

خــرق جديــدة لرحــالت اخــرى للرشكــة 

فضــال عــن مخالفاتهــا املســجلة، ومــن 

املخالفــات الجديــدة التــي ظهــرت؛ انتهــاء 

ــاء  ــج× واالطف ــات االوكس ــة زجاج صالحي

املقاعــد وعــدم وجــود  ونقــص احزمــة 

ــن  ــة الطياري ــدم دراي ــال، وع ــد اطف مقاع

ــي يجب  باللودشــيت « صفحة الحمولة الت

وبتوزيــع  الرحالت»  جميع  عىل  تكون  أن 

االوزان، كــ� لوحــظ ان مجمــوع اعــ�ر 

 Ýواملســاعد يتجــاوز الحــد القانــو lالكابــ

وان بعــض مهنــديس الطــ°ان ال يتكلمــون 

االنكليزيــة وال يفقهــون شــيئا بهندســة 

الطائــرات، بحســب لجنــة ســالمة الطــ°ان 

االوربيــة التــي اضافــت ان مــن املخالفــات 

مــن  الطيــار  ألصدقــاء  الســ�ح  ايضــا 

املســافرين بالدخــول اىل قمــرة القــادة، 

وابــدت اســتغرابها مــن تواجــد مســاعد 

ــار وعمــره صغــ° جــدا ال  ــة طي ــار برتب طي

يتناســب مــع التــدرج الوظيفــي، عــىل حــد 

وصفهــا.

ــا  ــات èجموعه ــذه الخروق ــجلت ان ه وس

زادت عــن  200 خــرق بحســب برنامــج 

SAFA املســؤول عــن عمليــات التفتيــش؛ 

ادى ذلــك اىل حظــر طائــرات الخطــوط 

العراقيــة مــن الطــ°ان فــوق أوربــا رســميا 

منــذ عــام 2015 ولحــد يومنــا هــذا, تحــت 

بنــد عــدم اســتيفاء رشكــة الخطــوط الجوية 

االوربيــة  الوكالــة  ملتطلبــات  العراقيــة 

ــة  ــق الالئح لســالمة الطــ°ان (EASA) وف

التــي وضعتهــا لقواعــد مشــغيل الدولــة 

الطــ°ان  ســالمة  إرشاف  تحــت  وتجــري 

ثالثــة  دولــة  أو  أخــرى  عضــو  لدولــة 

لتفتيــش الطائــرة التــي تنــوي الطــ°ان 

فــوق اوربــا يف موقــف الطائــرات، اذ ُيهتــم 

بشــكل رئيــس بوثائــق الطائــرة وكتيباتهــا، 

وتراخيــص طاقــم الطــ°ان، والحالــة العامــة 

للطائــرة وحالــة معــدات الســالمة وغ°هــا.

ــه كان  ــون ان ــون ومراقب ــول املتخصص ويق

باإلمــكان تجــاوز مســببات املنــع بعــد 

قســم  بوســاطة   SAFA تقريــر  وصــول 

ومتابعــة  الرشكــة  يف  والجــودة  التوكيــد 

قســم الســالمة الجويــة لهــذا االمــر بهــدف 

ــىل  ــرى االرصار ع ــن ج ــا ولك ــع تكراره من

ــهادة  ــت ش ــة تح ــرات الرشك ــغيل طائ بتش

مشــغل رشكــة تركيــة ( اطلــس جــت)، وعىل 

حــد قولهــم فــان ذلــك القــرار املؤقــت كان 

ــايل  ــ° مــن شــبهات الفســاد امل تشــوبه كث

فطالــت الرشكــة خســائر ماليــة ضخمــة 

ــ�  ــم ك ــب قوله ــدوالرات بحس ــ× ال èالي

ادى اىل خســارة ســمعة وتاريــخ الرشكــة 

ــا. ــ× فيه والعامل

وقبــل اجتــ�ع EASA يف شــهر أيــار 2019 

ــبل  ــوا  س ــم طرح ــون انه ــول املتخصص يق

الحظــر حتــى ال يجــري  العــالج ورفــع 

Äديــد الحظــر ملــدة اطــول بإعطــاء مســوغ 

بتطبيــق  أخــرى  دول  طــ°ان  لســلطات 

الحظــر ويــؤدي ايضــا الحت�ليــة عــدم 

قبــول أي طائــرة مســجلة عراقيــا مــن عبور 

أوربــا، واالهــم ¬كــن ان يــؤدي اىل عــزوف 

املســتثمرين عــن تاســيس رشكات نقــل 

ــرشكات  ــال ل ــاح املج ــة وإفس ــوي عراقي ج

غــ° عراقيــة بتســي° رحالتهــا، بحســب 

ــج  ــك Ò يحــدث وÒ تعال ــم؛ اال ان ذل قوله

االخفاقــات وظــل الحظــر قا�ــا حتــى اآلن.
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عدنان ابو زيد

أجيال عراقية غير مؤدلجة تجد ضالتها 
في النت ال العقائد
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الشــباب  ان  ذلــك،  أهميــة  مــن  يزيــد 

باألوضــاع  جــدا  مكرتثــا  بــدى  العراقــي 

السياســية، اكــ¥ مــن أي وقــت مــىض يف 

تأريــخ بــالده، مــا يجعــل ذلــك محــور 

انتقــال انقــال% يف الوضــع االجت�عــي لهــذه 

البــالد.

يشــّب يف العــراق جيــل غــ° مؤدلــج، ال 

ــ°ات  ــئلته يف التنظ ــىل اس ــة ع ــد األجوب يج

يف  بــل  الكتــب،  يف  املؤدلجــة  التقليديــة 

االنرتنــت والتواصــل االجت�عــي والثقافــات 

االتصــاالت  تقنيــات  بحكــم  العامليــة 

الحديثــة.

ال يّحبــذ هــذا الجيــل، املعــارك األيديولوجية 

األساســية، و¬تلــك الجــرأة عــىل تجــاوز 

ــة، بحكــم  ــى الديني ــة وحت ــت الفكري الثواب

ــر  ــو أم ــي، وه ــايف، واالجت�ع ــرر الثق التح

أصبــح مــن الصعــب ردعــه حتــى مــن قبــل 

وكانــت  والقمعيــة،  الشــمولية  األنظمــة 

ثــورات الربيــع العــر% أBوذجــا صارخــا 

ــيل. ــول الجي ــذا التح له

ال بــد مــن االعــرتاف بــان النظــام االجت�عي 

والســيايس واالقتصــادي يف العــراق، فشــل يف 

اســتيعاب الجيــل الجديد، الســي�

مــا يتعلــق بارســاء سياســات اجت�عيــة 

تقــيض عــىل الحرمــان، والبطالــة، نتيجــة 

الفســاد، وســوء اإلدارة، والحــروب التــي 

تســبّبت يف انهيــار االقتصــاد، ومــا نتــج 

ــام  ــن نظ ــة م ــل األلفي ــور جي ــن نف ــه م عن

النخبــة). (د¬قراطيــة 

رغبــة  عــن  الشــباب  العراقيــون  يعــّرب 

إدارة  طريقــة  يف  التغيــ°  يف  واضحــة 

الحكومــة واملجتمــع، وهــم متناقضــون مــع 

ــرة  ــية يف النظ ــارص األساس ــن العن ــ° م الكث

ــدا  ــب تجدي ــا يتطّل ــاع، م ــة لألوض املحافظ

التطلعــات. هــذه  يســتوعب 

فضــال عــن كل ذلــك، فــان هنــاك مــا يــدل 

ــباب  ــًدا، فالش ــ¥ تعقي ــة أك ــىل ديناميكي ع

بالعقائديــات  يبــايل  يعــد   Ò العراقــي 

السياســية، وهــي التــي حكمــت العــراق 

عــن  عوضــا  ويفّضلــون  طويلــة،  عقــودا 

غــ°  حرياتهــم،  مســتقبل  تأمــ×  ذلــك، 

يف  الســيايس  الــرصاع  بأســباب  عابئــ× 

واملنطقــة. بالدهــم 

مقارنــة باألجيــال األكــرب ســًنا، يتبنــى قطــاع 

واســع مــن الشــباب العراقــي، وجهــات 

نظــر أكــ¥ ليرباليــة وميــال للد¬قراطيــة، 

شــباب  مــن  واضــح  بشــكل  ويقــرتب 

الــذي  املتطــورة  الصناعيــة  املجتمعــات 

يفضــل اإلنجــازات املاديــة يف االتصــاالت 

والبنــى التحتيــة، والرتفيــه، عــىل االنشــغال 

واإليديولوجيــة  السياســية  باالشــتباكات 

والعقائديــة.

واضــح جــدا، ان النزعــة املحافظــة التــي 

ــآكل  ــًنا تت ــرب س ــون األك ــا العراقي ــز به يتمي

عــىل  تــر%  الــذي  األلفيــة  جيــل  بــ× 

اإلنرتنــت،

واملتحــزّب،  املوّجــه  الخطــاب  ينحــرس  و 

ــرتض  ــن املف ــباب، وم ــن الش ــ° م ــ× الكث ب

العلمــي،  الخطــاب  محلــه  يحــل  ان 

االبســتمولوجي، بحكــم التطــور االجت�عــي، 

كــ� هــو الحــال يف الكثــ° مــن البلــدان 

التــي مــرت بتجربــة مشــابهة للعــراق، لكــن 

الكثــ° مــن الشــباب بــدا عاجــزا عــن ذلــك، 

متبنيــا طروحــات مثقلــة بالعاطفــة الثورية، 

ومتأثــرا بالخطــاب التأليبــي املوّجــه، املوّلــد 

ــف. ــي الزائ للوع

الجديــد  الجيــل  اســتيعاب  ¬كــن  ال 

ــه  ــك ان احتجاجات ــة، ذل ــات تجميلي بتطبيق

التــي تضمحــل، رسعــان مــا تعــاود االشــتعال 

ــا طامل

ورقعــة  ينخفــض،   Ò البطالــة  حجــم  ان 

الفســاد، تّتســع، والصحــة ونوعيــة التعليــم، 

واملشــاركة السياســية، ال تحظــى èعالجــات 

ــة منهجي
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االلغام والمتفجرات
معضلة لم تحل وتضارب في 

اعداد الضحايا ومقدار المخاطر 

 يف شــهر ترشيــن الثــاÝ ٢٠٢١ كشــف تقرير 

 ،Humanity & Inclusion ،جديــد ملنظمة

األشــخاص ذوي  بدعــم  املعنيــة  الدوليــة 

ــاك  ــان هن ــاÒ ب ــن يف الع ــة واملترضري اإلعاق

ــط  ــون وس ــي يعيش ــون عراق ــو 8.5 ملي نح

مخلفــات  تضــم  خطــرة  مميتــة  أماكــن 

اذ  ناســفة،  وعبــوات  متفجــرة  حربيــة 

ــدان املتــرضرة  يعــد العــراق مــن أســوأ البل

باأللغــام والذخائــر غــ° املنفجــرة، بحســب 

االمــم املتحــدة، وتذهــب تقديــرات اخــرى 

اىل ان 10 ماليــ× عراقــي مهــددون بالخطــر 

اذ ان مناطــق اخــرى Ò تســجل لــدى االمــم 

املتحــدة وبخاصــة يف مــدة احتــالل تنظيــم 

داعــش ملناطــق واســعة.

يف ٣٠ آب ٢٠٢١ أعلنــت منظمــة األمــم 

مقتــل  (يونيســف)،  للطفولــة  املتحــدة 

آخريــن   41 وإصابــة  عراقيــاً  طفــًال   35

النفجــار  تعرّضهــم  نتيجــة  بتشــّوهات، 

مخلفــات حربيــة وألغــام يف غضــون ســبعة 

اشــهر فقــط؛ ووفقــا ملرصــد األلغــام األرضية 

(Landmine Monitor)، فــإن العــراق مــن 

أكــ¥ دول العــاÒ تلوثــا مــن حيــث مســاحة 

التلــوث  عــن  فضــال  امللغومــة،  املنطقــة 

العنقوديــة ومخلفــات حربيــة  بالذخائــر 

ــرى. أخ

ويقــول بيان للـ (اليونســيف) وبرنامج االمم 

املتحــدة االBــاK، ان العراقيــ× يعيشــون 

وســط واحــدة مــن أكــرب تجمعــات االلغــام 

ــا  ــرة وغ°ه ــ° املتفج ــر غ ــة والذخائ األرضي

ــرب يف  ــات الح ــن مخلف ــرات م ــن املتفج م

العــاÒ، و ان هنــاك ٤ آالف منطقــة متــرضرة 

مســحت منــذ عــام 2006، ألثــر األلغــام 

األرضيــة، وأن التلــوث مــن املتفجــرات مــن 

مخلفــات الحــرب يف العــراق، أصبــح منتــرشا 

انتشــارا واســعا، إىل درجــة أن بعــض برامــج 

التنميــة تتعــ¥ بســببه، الفتــا اىل ان القنابــل 

العنقوديــة تعــد مســألة ملحــة عــىل وجــه 

الخصــوص، ومنوهــا إىل أن مــا ال يقــل عــن 

ــقطت  ــد أس ــة ق ــة عنقودي ــون قنبل 55 ملي

ــ¥  ــه أك ــذي يجعــل من ــر ال يف العــراق، األم

ــات  ــذه املخلف ــاÒ به ــا يف الع ــدان تلوث البل

ــة. القاتل

ويذكــر البيــان بانــه ومنــذ عــام 2005، 

Äكنــت املشــاريع املدعومــة مــن األمــم 

مــرت  مليــون   124 تطهــ°  مــن  املتحــدة 

مربــع يف جنــوب العــراق، وأتلفــت 105221 

جســ� مــن األجســام املتفجــرة èــا يف ذلــك 

15793 عتــادا مــن الذخائــر العنقوديــة، 

ــان مــن ان األطفــال العراقيــ×  ويحــذر البي

ــر  ــبب الذخائ ــ° بس ــر كب ــون يف خط يعيش

ــا  ــي ¬كــن أن يتصورونه غــ° املنفجــرة، الت

أجســاما غــ° مؤذيــة ¬كــن اللهــو بهــا، 

مشــ°ا اىل ان ربــع ضحايــا الذخائــر غــ° 

املنفجــرة يف عــام 2006 البالــغ عددهــم 

565 ضحيــة، مــن األطفــال تحــت ســن 

ــنة. ــرشة س ــة ع الث�ني

را  ــ ــر وانعــدا اال ــرو الم ــر ال ــون  ــون العرا ــ المدن  عان
ــ  ع ما مــا ي ــ ــ ال ا ــ  ــر  معــ مــ مشــ كب االمنــ والم
ة  ــ المعانــا ال وا ــرا  ــ ال مث ة و ســ ســدية والن ــ ال
ة  ــ ــر ل را المبا ــ ع ال ــال و ــ اال ــا  ــ لــ يســ من ال
ــ ن  اويــة ال م عــدد والمــواد ال ــا م ــ او عم  ــ ــ ا ــة ال ر ال
ل  ــ روكــة لــ  ــة الم ر ة ال ــ ولــد عــ اال ــر الم ا ــان الم ــا  عن

ن ــ ا ــا  ع عــ 
فيـــلي
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األعــ�ل  مستشــاري  كبــ°  عــن  وينقــل 

املتعلقــة باأللغــام لربنامــج االمــم املتحــدة 

االBــاK قولــه، انــه ســيكون لتطهــ° الذخائــر 

الخطــ°ة يف العــراق أثــرا مبــارشا وفوريــا 

عــىل الســكان،  مســتدركا، إذا قمنــا بزيــادة 

ــة أحــد مخاطــر األمــن  ــا إزال ــا ¬كنن جهودن

اإلضافيــة التــي ال حاجــة للشــعب العراقــي 

لهــا وتســهيل إعــادة إعــ�ر املجتمعــات 

ــة. امللوث

ــم  ــام األم ــ× ع ــا أم ــان ٢٠٢١ دع ويف نيس

بــذل  إىل  غوت°يــش،  أنطونيــو  املتحــدة 

ــام  ــىل األلغ ــاء ع ــود للقض ــن الجه ــد م مزي

إن  قائــال  أشــكالها،  بجميــع  واملتفجــرات 

اســتع�لها يعكس "أســوأ مــا يف اإلنســانية"، 

مبينــا  أن هنــاك أكــ¥ مــن 160 دولــة 

ــادة  ــام املض ــر األلغ ــة حظ ــا يف اتفاقي طرف

تنضــم   Ò التــي  الــدول  داعيــا  لألفــراد، 

ــن  ــك م ــام بذل ــة إىل القي ــد إىل االتفاقي بع

ــراءات  ــىل ان "اإلج ــدد ع ــ°، ويش دون تأخ

عــىل  العمــل  تعنــي  باأللغــام  املتعلقــة 

الوقايــة، لوضــع حــد للتهديــد مــن مصــدره، 

تعنــي تطهــ° األرايض امللوثة إلنقــاذ األرواح 

ــوق  ــ�م بحق ــي االهت ــايف، تعن ــ× التع وÄك

تعرضــوا  الذيــن  الناجــ×  واحتياجــات 

للتشــويه بســبب هــذه األدوات الحربيــة 

ــام  ــش أن "األلغ ــاف غوت°ي ــة"، واض الرهيب

األرضيــة واملتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب 

واألجهــزة املتفجــرة املرتجلــة تشــوه وتقتــل 

طريــق  يف  ُتغــرس  إذ   ،Kعشــوا بشــكل 

ــق  ــن، ويف طري ــات إىل عمله ــاء املتجه النس

ــان،  ــن األم ــث ع ــي تبح ــة الت األرس النازح

ويف طريــق األطفــال الذاهبــ× إىل املدرســة؛ 

ــبل  ــىل س ــيض ع ــحق األرواح وتق ــا تس إنه

أن  ¬كــن  وجودهــا  مجــرد  إن  العيــش، 

يعرقــل التنميــة ويزعــزع االســتقرار".

 1200 مســاحة  أن  إىل  تقاريــر  وتشــ° 

العراقيــة  الحــدود  مــن  مربــع  كيلومــرت 

اإليرانيــة تضــم عــرشات اآلالف مــن األلغــام 

والقنابــل، يف حــ× توجــد 90 منطقــة يف 

بإشــعاعات  ملوثــة  الجنــوب  محافظــات 

اســتعمل يف  الــذي  اليورانيــوم  مصدرهــا 

الحــرب عــام 2003، وهنــاك أيضــاً مخلفــات 

التــي  املحافظــات  يف  "داعــش"  لتنظيــم 

ســيطر عليهــا يف منتصــف عــام 2014.

نحــو  وحتــى صيــف عــام 2019 ســقط 

22 الفــا و 685 ضحيــة باأللغــام بحســب 

ــة  ــة العراقي إحصــاءات وزارة الصحــة والبيئ

/ دائــرة شــؤون االلغــام، فيــ� حــدد تواجــد 

نحــو مليــار و 738 مليونــا و 571 الفــا مــن 

واملخلفــات  الناســفة  والعبــوات  االلغــام 

الحربيــة يف املناطــق املغلقــة التــي وزعــت 

ــب  ــة بنس ــات العراقي ــع املحافظ ــىل جمي ع

مختلفــة، وان الوضــع بحاجــة اىل امكانيــات 

مــن  الهائــل  الكــم  هــذا  ملعالجــة  اكــرب 

بحســب  الحربيــة،  واملخلفــات  االلغــام 

ــابق أن  ــت س ــت يف وق ــي قال ــوزارة، الت ال

بلــغ  العــراق  يف  األلغــام  معاقــي  عــدد 

نحــو 800 الــف معــاق باســتثناء إقليــم 

كوردســتان، وبالنســبة للمســاحات املهــددة 

باأللغــام تــأ^ البــرصة يف الدرجــة األوىل، 

وديــاىل،  الكــوت،  ثــم  ميســان،  تليهــا 

وكركــوك، وحتــى بغــداد فيهــا أكــ¥ مــن 

150 منطقــة خطــرة، عــىل وفــق بيانــات 

الصحــة والبيئــة.

شــهد  كوردســتان  اقليــم  ان  اىل  يشــار 

ــام  ــة الغ ــات إزال ــر عملي ــت مبك ــذ وق من

 ،1992 عــام  منــذ  الحــروب  ومخلفــات 

اذ عملــت منظــ�ت دوليــة بالتنســيق مــع 

حكومــة اإلقليــم يف هذا املجــال، يف مقدمتها 

 ،(MAG) املجموعــة االستشــارية لأللغــام

ــام يف  ــؤون األلغ ــام لش ــر الع ــول املدي ويق

ــة  ــة العام ــدى املؤسس ــل، "ل ــة أربي محافظ

لشــؤون األلغــام يف كوردســتان 35 فريقــا 

ــح األرايض،  ــام ومس ــة األلغ ــا بإزال متخصص

إىل جانــب 8 فــرق ميكانيكيــة تعمــل يف 

املجــال ذاتــه، وثالثــة مراكــز تدريبيــة خاصة 

ــة حــول  بتدريــب العاملــ× الجــدد والتوعي

مخاطــر األلغــام ومخلفــات الحــروب"، الفتا 

اىل أن انتشــار األلغــام يف كوردســتان يرتكــز 

يف املناطــق الحدوديــة التــي شــهدت الحرب 

ــاحة  ــم املس ــغ حج ــة  "بل ــة العراقي اإليراني

امللوثــة باأللغــام يف كوردســتان 776 كيلومرتاً 

مربعــاً، Äكنــا منــذ عــام 2009 وحتــى اآلن 

عــرب عمليــات املســح والتنظيــف املســتمرة 

 216 اىل  املســاحة  هــذه  تقليــص  مــن 

كيلومــرتاً مربعــاً، وهــي املســاحة امللوثــة 

مربعــاً  كيلومــرتاً   50 وهنــاك  املتبقيــة، 

ــح  ــا واملس ــكوك به ــق مش ــد مناط ــر تع آخ

ــا"،  ــى منه ــا تبق ــف م ــا لتنظي ــا زال جاري م

وهــذه االرقــام حتــى صيــف 2021؛ وتشــ°  

إحصائيــات مؤسســة األلغــام يف كوردســتان، 

إىل أن عــدد ضحايــا األلغــام املســجل× لــدى 

املؤسســة حتــى اآلن بلــغ أكــ¥ مــن 13 ألفــاً 

و500  مــن القتــىل وذوي اإلعاقــة، كــ� 

مــات نحــو  20 ألــف رأس ماشــية، كــ� ان 

اإلقليــم واملنظــ�ت العاملــة يف مجــال إزالــة 

األلغــام Ò يحصلــوا حتــى اآلن عــىل الخرائط 

الخاصــة بزراعــة األلغــام يف العــراق، لتبقــى 

ــى  ــة حت ــام مجهول ــوق األلغ ــن حق ــ° م كث

ــتان. ــا يف كوردس ــة، ومنه ــذه اللحظ ه

ة   د 90 من و

ة  و نو م ا ال ا م

ا  د عاعا م

عم  و ال ا ان و ال

ر عا 2003   ال

ا  ا م ي نا  و
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ــا  نا شــ  اال ــ و  

ــ  ما  ــ ــرا ال ــ الع ــة  ي المرو

د  من  ــداد م مــة  العا

ــد  ان وال ينــد ان  ســ ــر ل الن

ــ  المو مــ  ا  ا ــ ــا  ا

ــ  و ــ  ــ  كنــوا مركبا ــد 

نبــا  ــا  ال ا  ا ســ ــوا  ن ل

الشــوا  ــ  ــ  مركبا شــا  الن

ــ  الــدوا كمــا ي ــ عــ  ر و

ا  با ــ ال اعمال  ب ا عــ ال

ــا  ال و  الــ  ــ  ول وعنــد و

ا  ا مشــ ــ مســا ــ ل ر الــ ال

ــر  ا ــر  ا ا  ــ يركبــون  ــ 

ــ  ي ا ــة م اع ــ م د ال ــ ــا ي م

ــر عــ  ــ ال مــا ي ــ  ن ال

ــ د المو ــ الــدوا 

احتقان بغداد المروري ..

ال حل في االفق واالمر 
رهن بالمشروعات الكبيرة

فيـــلي

يف  ارجعــوا  قــد  امنيــون  مســؤولون  كان 

اوقات ســابقة، اســباب اإلختناقــات املرورية 

الحاصلــة يف العاصمــة بغــداد الســي� الطرق 

ــرض  ــرضاء» إىل ف ــة «الخ ــة اىل املنطق املؤدي

يقــال  كان  فيــ�  األمنيــة؛  التحوطــات 

ايــام  اوائــل  يف  تنشــط  االزدحامــات  ان 

ــد،  ــوم االح ــة يف ي ــدوام بخاص ــبوع وال االس

ويلفــت املراقبــون اىل ان تلــك االســباب 

يف  االمنــي  امللــف  ان  اذ  مقنعــة،  غــ° 

العاصمــة بغــداد شــهد منــذ مــدة انفراجــا 

امنيــا كــ� ان الجهــات املتخصصــة كثــ°ا 

مــا تقــوم بفتــح طــرق كانــت مغلقــة منــذ 

ــة، كــ� ان زحــام  ــدواع امني ــة ل مــدة طويل

بدايــة االســبوع مســألة اعتياديــة توجــد يف 

جميــع دول العــاÒ، وبالنتيجــة وبحســب 

فــان  املتخصصــ×،  وكذلــك  املراقبــ× 

اســباب االزدحامــات واالختناقــات املروريــة 

ــر  ــض النظ ــراق بغ ــة يف الع ــت مزمن اصبح

ــة، وينوهــون اىل  ــك االســباب املعلن عــن تل

ــف الطــرق،  ــا تخل ــة اســباب مــن بيته جمل

وعــدم تواجــد مؤسســات نقــل عامــة فاعلــة 

ــاورة،  ــى املج ــرى حت ــدان االخ ــوة بالبل اس

ويضيفــون اىل االســباب، الفــوىض املتعلقــة 

بضوابــط اســت°اد الســيارات؛ ومشــ°ين اىل 

انــه برغــم عديــد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

مديريــة املــرور العامــة ومنهــا فتــح الطــرق 

املغلقــة ومنــع ســ° العجــالت الكبــ°ة داخل 

املــدن يف اوقــات معينــة، غــ° أن هــذه 

اإلجــراءات Ò تســتطع أن تحــد مــن الزخــم 

املــروري، الــذي ال يقتــرص عــىل املناطــق يف 

ــة  ــرق الرسيع ــى الط ــل حت ــداد ب ــز بغ مرك

والحوليــة، بحســب قولهــم، التــي باتــت 

ــات. ــ¥ة املركب ــن ك ــق م تختن

ــ°  ــن التفك ــي م ــل تعف ــيارات ه ــ¥ة الس ك

بالحلــول؟!

ــر للجهــاز املركــزي لإلحصــاء،  بحســب تقري
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ــإن  ــة،  ف ــط العراقي ــوزارة التخطي ــع ل التاب

القطــاع  لســيارات  اإلجــ�يل  «العــدد 

ألفــا و106  بلــغ 7 ماليــ× و26  الخــاص 

كانــون  نهايــة  لغايــة  مســجلة  ســيارات 

ســيارات  مــع   ،  2020 العــام  مــن  األول 

إقليــم كوردســتان، التــي تشــمل جميــع 

املؤقــت»،  الفحــص  فيهــا  èــا  اللوحــات 

مبينــا، أن اعــداد «هــذه الســيارات ارتفعــت 

باملقارنــة مــع عــام 2019 التــي بلغــت فيــه 

ألفــا  و888  ماليــ×   6 الســيارات  أعــداد 

و201 ســيارة، بنســبة بلغــت %2». ويشــ° 

التقريــر إىل أن «معــدل عــدد الســيارات 

املســجلة لســنة 2020 بلوحاتهــا كافــة بلــغ 

175 ســيارة لــكل 1000 نســمة مــن ســكان 

العــراق».

ارتفــاع  يــؤدى  املتخصصــ×  وبحســب 

عــدد ســكان العــراق إىل زيــادة الضغــط 

ــة، اذ أدى  ــي� يف العاصم ــل ال س ــىل النق ع

اســت°اد اعــداد هائلــة مــن  الســيارات بعــد 

ــة  ــع املناشــئ العاملي عــام 2003 ومــن جمي

واملوديــالت بصــورة عشــوائية وبشــكل غــ° 

مــدروس ومــن دون ضوابــط، إىل تــرك آثــار 

ســلبية عــىل الشــوارع، ال ســي� انهــا رصفت 

املــايض،  القــرن  يف ســبعينات و0انينــات 

ــا يف  ــيارة، نصفه ــ× س ــتوعب 7 مالي وال تس

العاصمــة بغــداد التــي باتــت الحركــة يف 

ــبه  ــذروة، ش ــات ال ــي� يف أوق ــا، الس داخله

ــام  ــل الع ــدام النق ــل انع ــتحيلة؛ ويف ظ مس

أو النقــل الج�عــي، أصبحــت الســيارات 

الخاصــة هــي الوســيلة الوحيــدة للنقــل، 

ــ× مناطــق  ــل ب ــا أدى إىل اســتغراق التنق م

ــاعات. ــل إىل س ــًال يص ــاً طوي ــة وقت العاصم

وبرغــم الخطــط الحكوميــة إلنشــاء وســائل 

زخــم  مــن  للتقليــل  الج�عــي  للنقــل 

الســيارات، إال أنهــا ظلــت حــرباً عــىل ورق، 

بحســب املراقبــ× الذيــن يشــ°ون اىل ان 

ــوى  ــك س ــن ذل ــروا م ــراق Ò ي ــكان الع س

الوعــود الحكوميــة واألمنيــات، يف وقــت 

عــدد  يزيــد  أن  التخطيــط  وزارة  تتوقــع 

الســيارات إىل الضعــف بعــد 14 عامــاً ليصل 

إىل 15 مليــون ســيارة يف ظــل عــدم وجــود 

رؤيــة حكوميــة للحــل، كــ� يلفتــون اىل ان 

ــ°  ــة يس ــيارات الخاص ــع للس ــدد املرتف الع

ــود،  ــذ عق ــا من ــم تحديثه ــرق Ò يت ــىل ط ع

مــع غيــاب وســائل النقــل العامــة الحديثــة.

ــت  ــح للوق ــ× يف توضي ــد املوظف ــول اح يق

ــل  ــارع بفع ــه يف الش ــذي يقضي ــل ال الطوي

الزحــام انــه يســتغرق أكــ¥ مــن ثــالث 

الذهــاب  بــ×  الطريــق  عــىل  ســاعات 

واإليــاب بســبب الزحــام الكبــ° يف شــوارع 

بغــداد، مناشــدا الســلطات املعنيــة بإيجــاد 

ــر  حــل  للمشــكلة «التــي باتــت قضيــة توت

العراقيــ×»، متســائًال عــن الكيفيــة التــي 

ســتكون فيهــا شــوارع بغــداد بعــد ســنوات.

مــن جانبهــا جهــات مســؤولة قالــت ان 

موديــل  العجــالت  عــىل  ُيطبــق  اجــراء 

بدخــول  ُيســمح  لــن  إذ  صعــوداً،   2022

ــن  ــا Ò تك ــل، م ــذا املودي ــة دون ه أي عجل

التــي  العراقيــة  للمواصفــات  مطابقــة 

تضاهــي املواصفــات األوروبيــة والخليجيــة، 

مضيفــة أن «االتجــاه الثــاÝ يطبــق عــرب 

التخطيــط  وزار^  بــ×  مشــرتكة  لجنــة 

ــة،  ــرى ذات العالق ــات األخ ــة والجه واملالي

ــت°اد  ــة باس ــط خاص ــ° وضواب ــع معاي لوض

ــق بشــكل  الســيارات، إذ إن املوضــوع يتعل

أكــرب بــوزارات التجــارة واملاليــة والداخليــة 

واملــرور والجــ�رك والرضيبــة وغ°هــا».  

بتقليــل  الكفيلــة  اإلجــراءات  وبخصــوص 

أن  املســؤولون  يقــول  املــروري،  الزحــام 

ــام  ــف الزح ــص èل ــث املخت ــه الثال «التوج

الشــوارع،  توســيع  عــرب  يتــم  املــروري 

ويرتبــط بإنشــاء شــوارع جديــدة وخطــوط 

ــة  ــدة، عــرب توســعة الشــوارع الخارجي جدي

بــ× املحافظــات أو الداخليــة وأن هنــاك 

مشــاريع مســتقبلية يف هــذا اإلطــار».

ومــن الخطــط املوضوعــة؛ مــرشوع الطريــق 

الحلقــي يف بغــداد الــذي ســيحيط بالعاصمة 

ــاص  ــهم يف امتص ــا يس ــات، م ــن كل الجه م

األطــراف،  إىل  وتحويلــه  داخلهــا  الزخــم 

ــ°ين اىل ان  ــؤول×، مش ــول املس ــب ق بحس

ــدة يف  ــرق جدي ــاء ط ــاريع إلنش ــاك مش هن

بغــداد واملحافظــات وأن هــذه املشــاريع 

ــك  ــا% يف ف ــ° وإيج ــ° كب ــا تأث ــيكون له س

بغــداد  مــدن  مراكــز  يف  الكبــ°  الزخــم 

واملحافظــات، بحســب قولهــم.

بذلــك  ويقــر  متخصصــون  ويشــدد 

مســؤولون عــىل ان حــل مشــكلة العــدد 

واختنــاق حركــة  الســيارات  مــن  الكبــ° 

باســتع�ل  يكمــن  العاصمــة  يف  الســ° 

وســائل النقــل املتعــددة ألنــه مــن غــ° 

املعقــول أن نســتخدم وســيلة نقــل واحــدة 

عاليــة  ســكانية  كثافــة  ذات  مدينــة  يف 

يتجــاوز عــدد ســكانها 6 ماليــ× نســمة، 

ــدد  ــ× اىل أن «ع ــم، منوه ــب تعب°ه بحس

الســيارات املرتفــع ال ¬كــن أن ُيســتوعب يف 

أكــرب شــبكات الطــرق، لذلــك يجــب إنشــاء 

ــتخدام  ــق واس ــار املعل ــداد والقط ــرتو بغ م

الباصــات والنقــل النهــري»، بحســب قولهم، 

منوهــ× إىل أن «وجــود مدينــة بســ�ية 

التخطيــط  وكذلــك  توســعها  واحت�ليــة 

إلنشــاء مدينــة قــرب مطــار بغــداد، يجعــل 

النقــل  تفعيــل  يتــم  أن  الــرضوري  مــن 

املشــرتك مثــل القطــار الرسيــع الــذي يربــط 

بأطرافهــا». العاصمــة 
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ــؤون  ــوزراء لش ــس ال ــار رئي ــن مستش   يعل

اإلعــ�ر واإلســكان عــن اســتقبال 6 ماليــ× 

طلــب للحصــول عــىل القطــع، وتقــول وزارة 

االســكان ان الوجبــة االوىل التــي ظهــرت 

ــن  ــة ولك ــف قطع ــت 56 ال ــ�ؤهم بلغ اس

عنــد فتــح الرابــط االلكــرتوÝ فانه يــؤدي اىل 

روابــط اخــرى ويدخــل متصفحــو املوقــع يف 

متاهــة؛ كــ� يجــري يف املوقــع عــرض رشيط 

حلم امتالك 
دار للسكن .. 
فوضى اعالن 

االسماء والقلق 
من التجاذب 

السياسي

فيديــو بجــزء بســيط مــن االســ�ء ال يتجاوز 

عددهــم 133 شــخصا حّملــت ايضــا كملــف 

pdf ويتســاءل املتقدمــون عــن اســ�ئهم 

املتبقيــة،  القطــع  اظهــار  عــدم  وســبب 

يرافــق ذلــك تعليــ�ت بوصــول رســائل 

طريــق  عــن  اليهــم  تصــل  اس"  ام  "اس 

هواتفهــم، ولكــن وبحســب اســتطالع كثــ° 

ــول أي  ــم وص ــوا جميعه ــ× نف ــن املتقدم م

رســائل اىل هواتفهــم؛ وبحســب املراقبــ× 

االرايض  عــىل  للحصــول  املتقدمــ×  فــان 

ممــن مــألوا االســت�رة االلكرتونيــة الخاصــة 

عــدم  مــن  بالقلــق  يشــعرون  بالتقديــم 

ويقــول  القوائــم،  يف  اســ�ئهم  دخــول 

البعــض انهــم يشــعرون بقلــق بالــغ وبضياع 

ــىل دار للســكن الســي�  ــم ع ــرص حصوله ف

وتداعيــات  السياســية  التجاذبــات  مــع 

تشــكيل الحكومــة املقبلــة، بحســب قولهــم، 

ويجاهــر بعضهــم بالقــول ان الفرصــة هــذه 

ــا. ــم ايض ــتضيع منه س

كــ� يالحــظ املتابعــون ان االخبــار املتعلقــة 

èراحــل اعــالن وتنفيــذ املــرشوع متناقضــة 

واإلســكان،  اإلعــ�ر  وزارة  ان  اذ  ايضــا 

كانــت قــد اعلنــت املبــارشة èــرشوع داري، 

وكشــفت عــن مراحــل إنجــاز املــرشوع؛ 

مشروع »داري« للسكن الذي 
جرى التقديم له عن طريق 

رئاسة مجلس الوزراء تتنامي 
االلتباسات بشأنه، اذ اعلن 
عن ظهور عدد محدود من 

االسماء للمتقدمني للحصول 
على قطعة سكنية مجانية، 

وفيما يقول مسؤولون ان عدد 
املتقدمني بلغ اكثر من نصف 

مليون شخص...

فيـــــــلي
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."Ýاإللكــرتو

االرايض  قطــع  بتوزيــع  املكلفــة  اللجنــة 

اوضحــت مــن جانبهــا ان املرحلــة االوىل 

تتضمــن توزيــع 338 الــف قطعــة ارض مــن 

اصــل 550 الــف تشــمل محافظــات بغــداد 

والبــرصة والنجــف وميســان وواســط وصالح 

الديــن والرمــادي كمرحلــة اوىل، مشــ°ة إىل 

أن التســجيل االلكــرتوÝ مفتــوح لجميــع 

املحافظــات اال ان قطــع االرايض املتوفــرة 

املحافظــات  يف  اوىل  كمجموعــة  حاليــا 

املذكــورة لحــ× اكــ�ل املحافظــات االخــرى 

تباعــا؛ ودعــت اللجنــة جميــع املحافظــ× اىل 

التعــاون معهــا "وتذليل االجــراءات واالرساع 

ــ×". ــكنية للمواطن ــص االرايض الس بتخصي

لشــؤون  الكاظمــي  مستشــار  يقــول  و 

ــتقبال 6  ــرى اس ــه ج ــكان ان ــ�ر واإلس اإلع

ــع أراض  ــىل قط ــول ع ــب للحص ــ× طل مالي

ــح  ــن فت ــاعات م ــد س ــة بع ــكنية مجاني س

املوقــع اإللكــرتوÝ الخــاص بالتقديــم، وذكــر 

يف ترصيــح ان "مبــادرة (داري) أعلنــت مــن 

ــع  ــد املواق ــوزراء بعــد تحدي ــس ال ــل رئي قب

املشــمولة بتوزيــع قطــع األرايض واســتك�ل 

ــ°ا  ــتية"، مش ــة واللوجس ــ°ات الفني التحض

اىل انــه ســيتم توزيــع 338 ألــف قطعــة 

ــا  خــالل الشــهر األول يف 7 محافظــات بينه

العاصمــة بغــداد، واكــد ان العــراق يحتــاج 

ــون وحــدة ســكنية لحــل أزمــة  إىل 3.5 ملي

مبــادرة  ان  موضحــا  البــالد  يف  الســكن 

ــة،  ــذه االزم ــأة ه ــن وط ــتقلل م "داري" س

ــه. ــب قول بحس

ويف وقــت ســابق شــدد الكاظمــي خــالل 

ــه  ــىل ان ــه ع ــبوعي لحكومت ــ�ع االس االجت

الحــق يف مســكن  لــكل "عائلــة عراقيــة 

الئــق يحفــظ الكرامــة ويناســب العيــش 

ــت  ــة أكمل ــا اىل  ان "الحكوم ــم"، الفت الكري

مؤخــرا إفــراز 17 مدينــة جديــدة يف جميــع 

املحافظــات عــدا اإلقليــم وأصبحــت 8 مــدن 

للتوزيــع  وجاهــزة  فنيــاً  مكتملــة  منهــا 

بواقــع أكــ¥ مــن 338 ألــف قطعة ســكنية"، 

ــالت  ــتكون لعائ ــة "س ــار اىل ان االولوي واش

الشــهداء وللطبقــات الفقــ°ة واألوطــأ يف 

ــة أرض"،  ــا يف الحصــول عــىل قطع مداخيله

ــع األرايض  ــادرة توزي ــه "مــع مب واضــاف ان

ــح  ــادرات ملن ــاك مب ــتكون هن ــكنية، س الس

القــروض ألجــل املســاعدة يف بنائهــا وهكــذا 

ــر  ــة االقتصــاد الداخــيل وتتوف ســتدور عجل

ــد مــن فــرص العمــل للشــباب"، عــىل  املزي

ــه. حــد قول

ــاتفـــ ـــــــ ـ

."Ýرتاإللكــرتاإللكــرتو

االرايض  قطــع  بتوزيــع  املكلفــة  اللجنــة 

اوضحــت مــن جانبهــا ان املرحلــة االوىل 

تتضمــن توزيــع 338 الــف قطعــة ارض مــن 

ــع أراض  ــىل قط ــول ع ــب للحص ــ× طل المالمالي

ــح  ــن فت ــاعات م ــد س ــة بع ــكنية مجاني س

رتاملوقــع اإللكــرتاملوقــع اإللكــرتوÝ الخــاص بالتقديــم، وذكــر 

يــح ان "مبــادرة (داري) أعلنــت مــن  يف ت

الحــق يف مســكن  لــكل "عائلــة عراقيــة 

الئــق يحفــظ الكرامــة ويناســب العيــش 

ــت  ــة أكمل ــا اىل  ان "الحكوم ــم"، الفت الكري

مؤخــرا إفــراز 17 مدينــة جديــدة يف جميــع 

 مستشـــار الكاظمي لشـــؤون اإلعمار واإلســـكان: 
جـــرى اســـتقبال 6 مالييـــن طلـــب للحصـــول علـــى 
قطـــع أراض ســـكنية مجانية بعد ســـاعات من فتح 

الموقـــع اإللكترونـــي الخـــاص بالتقديم...

وقــال مديــر عــام االســكان يف الــوزارة، إنــه 

ــالل  ــن خ ــرشوع داري م è ــارشة ــت املب Ä"

االســت�رة االلكرتونيــة، و¬كــن للمواطــن 

خــالل  مــن  املــرشوع  عــىل  التقديــم 

االســت�رة االلكرتونيــة التــي أطلقهــا مكتــب 

رئيــس الــوزراء"، مبينــا أن "هنــاك 10 مــدن 

املصادقــة"،  طــور  اخــرى يف  و6  أنجــزت 

ــا مراحــل اخــرى  ــوزارة لديه ــا أن "ال ومردف

ويجــري االن اعــداد التصاميــم االساســية 

االســتث�رية"،  املشــاريع  مــن  ملجموعــة 

االوىل،  "املرحلــة  أن  اســتدرك   اتــه  غــ° 

ــتك�ل االرايض  ــة اس ــم، والثاني ــي التقدي ه

èرحلــة  الــرشوع  ثــم  ومــن  وبياناتهــا، 

أن  موضحــا  والتخصيــص"،  املفاضلــة 

 Ò البيانــات اىل االن يف بدايتهــا والتعليــ�ت"

تصلنــا بشــكل واضــح ورصيــح مــن مجلــس 

ــس  ــن مجل ــادر م ــرار الص ــوزراء، وان الق ال

الــوزراء يحتــاج مــدة لغــرض تنضيجــه"، 

ــا اىل "وجــود اجــراءات مضــت باتجــاه  الفت

التقديــم عــىل املــرشوع". 

او  محــددات  اي  توجــد  "ال  أنــه  وتابــع 

ســقف زمنــي لنهايــة التقديــم حتــى هــذه 

اللحظــة، والتعليــ�ت الخاصــة باملــرشوع 

غــ° مكتملــة"، مبينــا "وجــود مجموعــة 

افــكار ولكــن تعتمــد عــىل مقدمــات ومنهــا 

وتــأ^  االلكرتونيــة  باالســت�رة  التقديــم 

املحــددات  حــول  الالحقــة  التعليــ�ت 

واملواقــع". واالوزان  واملفاضلــة 

مــن جانبــه املتحــدث باســم مجلس الــوزراء 

كان، قــد حــدد يف مطلــع شــهر ترشيــن 

الثــاÝ 2021 موعــد اإلعــالن عــن أســ�ء 

املســتحق× ضمــن مــرشوع داري، وقــال 

ملجلــس  األســبوعي  الصحفــي  املؤÄــر  يف 

واإلســكان  اإلعــ�ر  "وزارة  إن  الــوزراء، 

ــ×  ــة للمتقدم رشعــت بإرســال رســائل نصي

ــق  ــدا أن "التدقي عــىل مــرشوع داري"، مزي

èعامــالت املتقدمــ× عــىل مــرشوع داري 

بــدأ يف بغــداد ونينــوى وديــاىل وكربــالء 

املقدســة واملثنــى"، مبينــا أن "اإلعــالن عــن 

أســ�ء املســتحق× ضمــن مــرشوع داري 

ســيكون يف غضــون ثالثــة أســابيع".

واعلــن رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 

يف Äــوز 2021 انطــالق تســجيل الســكان 

ــن  ــة ع ــة أرض مجاني ــىل قطع ــول ع للحص

الكــرتوÝ خــاص èبــادرة  طريــق موقــع 

"توزيــع قطــع االرايض الســكنية للمواطنــ× 

ترؤســه  خــالل  وذلــك   (www.dari.iq)

بتوزيــع قطــع  املكلفــة  للجنــة  اجت�عــاً 

ــكان  ــ�ر واالس ــح وزارة االع االرايض، وتوض

العراقيــة ان هــذه املرحلــة االوىل تغطــي 

احتياجــات ســكنية لنحــو ثالثــة ماليــ× 

ونصــف مليــون مواطــن تتبعهــا مراحــل 

تكميليــة أخــرى. 

ــت  ــه "يف الوق ــة ل ــي يف كلم ــال الكاظم وق

ــد  ــي عي ــه للشــعب العراق ــارك في ــذي نب ال

االضحــى نعلــن اليــوم بــدء التســجيل عــىل 

 Ýقطــع االرايض مــن خــالل املوقــع االلكــرتو

الــذي تــم اعتــ�ده لتســهيل االجــراءات 

ــالت  ــوبية والتدخ ــ× واملحس ــاوز الروت وتج

ــع يف  ــة يف التوزي ــق العدال ــة وتحقي الجانبي

ضــوء الــرشوط والنقــاط املوضوعــة للفئــات 

ــي  ــعب العراق ــا ان "الش ــتحقة"، مردف املس

الجهــود  قصــارى  بــذل  منــا  يســتحق 

مــن اجــل خدمتــه وتلبيــة احتياجاتــه و 

االوىل  الخطــوة  يعــد  الربنامــج  هــذا  ان 

لربامــج وخطــط اســرتاتيجية أوســع وعــدت 

ــاء شــعبنا  ــة أبن ــ° ســكن يحفــظ كرام بتوف

االوىل  االجــراءات  عــن  نعلــن  واليــوم 

ــع  ــرب املوق ــة بالتســجيل ع ــذ واملتمثل للتنفي
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ــواب  ــس الن ــرار مجل ــن إق ــم م ــى الرغ عل
ــرار  ــة، ق ــدورة املاضي ــالل ال ــي، خ العراق
ينــص علــى احتســاب املغيبني »شــهداء«، 
ويتــم بذلــك تخصيــص امتيــازات ومرتــب 
ــذوي  ــة ل ــم، ذات املخصص ــهري لذويه ش
ــق  ــم يطب ــرار ل ــك الق ــهداء، إال أن ذل الش
اللحظــة،  حتــى  الواقــع  أرض  علــى 
وباحثــون  مســؤولون  أكــده  مــا  وهــو 
ــي  ــار والت ــة األنب ــون يف محافظ اجتماعي
ــة  ــغ عــدد املغيبــني مــن أبنائهــا، قراب يبل
ثالثــة آالف مغيــب، غالبيتهــم غيبــوا 
أثنــاء عمليــات تحريــر املحافظــة مــن 
فصائــل  يــد  علــى  داعــش،  تنظيــم 

مســلحة مواليــة إليــران.

   عائالت المغيبين في العراق .. 

أطفال ُمعدمون ونساء يكافحن 
لكسب لقمة العيش

فيــــلي

مشــ°اً إىل أن «183 شــخصاً فقــط مــن ذوي 

املغيبــ×، Äكنــوا مــن توفــ° عقــود لهــم يف 

ــ× عــن  ــة عاطل ــا البقي ــاء، وأم وزارة الكهرب

ــل». العم

لعائــالت  املأســاوي  الواقــع  ووصــف 

ألي  دخولنــا  «عنــد  بالقــول:  املغيبــ×، 

ــ×  ــىل أوالد املغيب ــرف ع ــا نتع مدرســة فإنن

مــن وجوههــم ومالبســهم املهرتئــة»، مردفــاً 

ــروا  ــ× اضط ــاء املغيب ــة نس ــول: «غالبي بالق

إىل العمــل يف مهــن الزراعــة والطبــخ والخبز 

ــوا  ــن غيب ــدد الذي ــث أن ع ــًال، حي 745 طف

خــالل العمليــات العســكرية التــي شــهدتها 

بلــغ  داعــش،  مــن  لتحريرهــا  املحافظــة 

قرابــة ثالثــة آالف مغيــب».

يف  املغيبــ×  «ذوي  أن  غــازي،  وذكــر 

ــة، حيــث  ــة مزري ــة يعيشــون حال الصقالوي

أنهــم يعتاشــوا عــىل مســاعدات مــن بعــض 

املنظــ�ت الخ°يــة، وأمــا الحكومــة فــأدارت 

ظهرهــا لهــم، وÒ يبــق بــاب إال وطــرق 

يف ســبيل إعانتهــم، لكــن دون جــدوى»، 

ــار، أوضاعــاً  ويعيــش ذوو املغيبــون يف األنب

مــن  بالكثــ°  دفعــت  صعبــة،  معيشــية 

لتوفــ°  العمــل  إىل  واألطفــال،  النســاء 

ــام للدعــم  لقمــة العيــش، يف ظــل غيــاب ت

الحكومــة لهــم.

أطفال ُمعدمون

ــاء  ــة لقض ــة التابع ــة الصقالوي ــر ناحي مدي

خــالل  أشــار  غــازي،  ســعد  الفلوجــة، 

«أعــداد  أن  إىل  «فيــيل»،  ملجلــة  حديثــه 

ــغ  ــة وحدهــا بل ــ× يف الصقالوي ــاء املغيب أبن
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»هناك شـــهداء خصصـــت لهم مبالـــغ الفروقات، ''
ولم يتمكنوا من اســـتحصال املبالـــغ، إال ملن لديه 
)واســـطة(، أو مـــن يتـــم االتفاق معـــه على أخذ 
نصـــف املبلغ ليتم صـــرف النصف اآلخـــر له، ويتم 

مقدمًا« ذلـــك  على  الشـــهيد  ذوي  مع  االتفاق 

وغ°هــا، يف ســبيل تأمــ× يشء يقتاتــون 

ــه، وليــس لهــن وســيلة تأمــن حياتهــن  علي

ــذه». ــوى ه ــن س ــاة أطفاله وحي

وأكــد غــازي، عــدم اتخــاذ أي إجــراء رســمي 

بخصــوص القانــون الــذي رشعــه مجلــس 

النــواب يف الــدورة الســابقة حــول احتســاب 

والجرحــى،  الشــهداء  ضمــن  املغيبــ× 

مطالبــاً  لذويهــم،  رواتــب  وتخصيــص 

ــكل  ــف، بش ــذا املل ــم ه ــة بـ»حس الحكوم

جــدي».

والجرحــى  الشــهداء  «مؤسســة  أن  وبــ× 

تعمــل عــىل تيســ° معامــالت املزوريــن، 

ــن  ــيتها ضم ــوا بتمش ــ× فيقوم ــا األصولي أم

اإلجــراءات القانونيــة الصحيحــة، وهــذا مــا 

ــف». ــاز املل ــق إنج يعي

عجز امليزانية

ــق  ــىل تطبي ــل ع ــدم العم ــباب ع ــن أس وع

قــرار احتســاب املغيبــ× (شــهداء) الــذي 

ــه  ــالل دورت ــواب خ ــس الن ــن مجل ــر م املق

املاضيــة، أكــدت النائبــة الســابقة يف الربملان، 

نهلــة الــراوي، بــأن «Ò يتــم إنجــاز أي مــن 

ــذا  ــرار ه ــذ إق ــ× من ــالت ذوي الغيب معام

القانــون، ولغايــة اآلن، كــ� Ò يتــم تســليم 

ــايل، والســبب هــو  ــم اســتحقاقه امل أي منه

ــة». ــة الدول عجــز ميزاني

ــابقة  ــة س ــي نائب ــراوي، وه ــتبعدت ال واس

عــن محافظــة األنبــار، خــالل حديثهــا ملجلــة 

«فيــيل»»، أن يكــون هنــاك ســبب آخــر وراء 

عــدم تفعيــل هــذا القــرار، ســوى عجــز 

امليزانيــة، مردفــة بالقــول «غيبتهــم داعــش 

وامليليشــيات، وعــدد كبــ° منهــم كانــوا 

موظفــ× حكوميــ× ومعروفــة هويتهــم، أي 

ال ¬كــن القــول إنهــم غــ° معروفــ× حتــى 

ــتحقاتهم». ــم رصف مس ال يت

ــدم  ــاً ع ــس غريب ــراوي، أن «لي ــت ال وأضاف

الكثــ°  فهنــاك  القانــون،  هــذا  تفعيــل 

رصف  يتــم   Ò أنفســهم،  الشــهداء  مــن 

هــو  مــن  هنــاك  حيــث  مســتحقاتهم، 

شــهيد منــذ (2006 ، 2007) وÒ يتــم رصف 

اليــوم». لغايــة  مســتحقاتهم 

خصصــت  شــهداء  «هنــاك  وتابعــت: 

ــن  ــوا م ــات، وÒ يتمكن ــغ الفروق ــم مبال له

اســتحصال املبالــغ، إال ملــن لديــه (واســطة)، 

أو مــن يتــم االتفــاق معــه عــىل أخــذ نصــف 

لــه،  اآلخــر  النصــف  ليتــم رصف  املبلــغ 

ويتــم االتفــاق مــع ذوي الشــهيد عــىل ذلــك 

ــاً». مقدم

وناشــدت الــراوي، رئيــس الــوزراء مصطفــى 

ــون  ــف، ك ــذا املل ــ�م به ــي، باالهت الكاظم

ــا،  ــر� له ــة ي ــوا بحال ــ× «يعيش ذوي املغيب

وال ¬كــن تصــور إىل أي حــد هــو وضعهــم 

مــزري، وال يجــب أن يكــون وضعهــم هكــذا 

إن كانــت هنالــك حكومــة مهتمــة بهــذا 

االمــر»، مختتمــة حديثهــا بالقــول «نتمنــى 

أن ُيفّعــل القانــون فعليــاً، وأن تكــون هنــاك 

ح�يــة عليــه، ويتــم رصــد مبالــغ لــه ضمــن 

ــة العــام الحــايل». موازن

وثيقة موت

مــن جانبــه، رأى الباحــث االجت�عــي، ســالم 

ــس  ــأن مجل ــم ب ــكل يعل ــدي، أن «ال املحم

النــواب يف الــدورة املاضيــة، أقــر بــأن يتــم 

املفقوديــن خــالل  او  املغيبــ×  احتســاب 

ضمــن  داعــش،  مــن  التحريــر  عمليــات 

ــازات ذوي  الشــهداء، أي لذويهــم ذات امتي

ــادق ذوي  ــة أن يص ــن رشيط ــهداء، لك الش

املغيــب عــىل وثيقــة يعــرتف مــن خاللهــا أن 

ــويف». ــهد أو ت ــد استش ــم ق ابنه

أن  «فيــيل»،  ملجلــة  املحمــدي،  وأوضــح 

ــرار،  ــم وضعــه ضمــن الق ــذي ت ــرشط ال «ال

انصــاع لــه بعــض ذوي املغيبــ×، بســبب 

ــذي  ــهري ال ــب الش ــة للمرت ــم امللح حاجته

يخصــص لهــم يف حــال االعــرتاف بذلــك، إال 

ان الغالبيــة رفضــوا قبــول ذلــك، كونهــم 

مــا زالــوا يأملــوا أن أبناءهــم عــىل قيــد 

ــدت  ــي أك ــاء الت ــد األنب ــاة، خاصــة بع الحي

وجــود ســجون رسيــة رèــا تضــم بعــض مــن 

املغيبــ×».

ــاك مــن اســتغل جــراح ذوي  وأكــد أن «هن

انتخابــات 2018 و2021  املغيبــ× خــالل 

ــن  ــوا ينتظــروا م ــا زال ــم م ــع هــذا فه ، وم

الحكومــة اصــدار قــرارات حاســمة لحــل 

مشــكالتهم».

ولفــت املحمــدي، إىل أن «هنــاك الكثــ° 

ــت  ــت كان ــم يف وق ــم تغييبه ــن ت ــن الذي م

ال  أطفالهــم  واآلن  (حوامــل)  نســاؤهم 

¬لكــوا أي مستمســك ثبــو^، وهــذا مــا 

 Ò يســبب لهــم مشــكالت أمنيــة، وبعضهــم

يتمكنــوا مــن التســجيل يف املــدارس وريــاض 

ــبب». ــذات الس ــال ل األطف
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مصطفــى  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 

ــل  ــة تعم ــال، أن «الحكوم ــد ق ــي ق الكاظم

عــىل إعــادة جميــع العراقيــ× العالقــ× 

طوعيــا، بالشــكل الــذي يحفــظ كرامتهــم»، 

عــن  صــدر  بيــان  يف  تعبــ°ه  بحســب 

ــب  ــع نائ ــه م ــب لقائ ــي عق ــه اإلعالم مكتب

بغــداد.  يف  األوروبيــة  املفوضيــة  رئيــس 

ــان  ــة برمل ــت رئيس ــل، قال ــياق متص ويف س

إقليــم كوردســتان إن «برملــان اإلقليــم قــرر 

ــؤوليها  ــاء مس ــدا للق ــة إىل بولن ــال لجن إرس

أوضــاع  لتحســ×  اإلنســانية  واملنظــ�ت 

قصص مؤلمة 
وآمال محبطة .. 

العائدون العراقـيون مـن 
محاوالت الرحيل الفاشلة

ر كانون  ام م   ال

ا  االول 2021 كش و

ة  ري العرا ر والم ال

ع عود اكثر م 2700 

دون  وا ر كانوا  ي ا عرا م

دود دول  ا و و  

ا ع  ن نة  ا مب او ل م

م   عاد ال عداد  ا

ر  ب العود ومش ال 

د  با ال  ال ال ان 

ة  ة العرا وما ا الد ل

عة  ا م و  ا دولة  

ة ل ا  ا ر وال م ال

عاد  ما  ع  و ي مو

س وك  ري  ا الم

ر   ا ال و

فــــيلي

وفــق  ومســاعدتهم»،  هنــاك  الالجئــ× 

ــا. ــح له ترصي

ــن  ــات املهاجري ــل مئ ــرة تق ــت  طائ وهبط

الحــدود  عنــد  عالقــ×  كانــوا  العراقيــ× 

ــل  ــار اربي ــدا، يف مط ــيا وبولن ــ× بيالروس ب

ــراق، وســط  ــم كوردســتان الع ــة اقلي عاصم

تعهــدات رســيمة عراقيــة بإجــالء املزيــد 

ــة  ــم حكوم ــدث باس ــح املتح ــم، واوض منه

اقليــم كوردســتان إن عــدد مــن كانــوا عــىل 

ــة  ــة لرشك ــغ 747 التابع ــرة البوين ــl طائ م

ــة يصــل إىل 431  ــة العراقي الخطــوط الجوي

شــخًصا، كــ� كشــف يف مؤÄــر صحفــي عــن 

اعتقــال عــرشة مهّربــ× خدعــوا املهاجريــن 

ــىل أن  ــل، ع ــم يف أربي ــزل معظمه ــن ن الذي

ُتكمــل الرحلــة طريقهــا إىل بغــداد؛ وأعــرب 

ــم كوردســتان مــرسور  ــة اقلي ــس حكوم رئي

بــارزاÝ، عــن قلقــه بشــأن اوضــاع الالجئــ× 

الكــورد عىل الحــدود البيالروســية البولندية، 

مســؤولية  اوضاعهــم  تحســ×  ان  وقــال 

مشــرتكة تقــع عــىل عاتــق الجميــع، موضحــا 

ــار  ــ× وتج ــل املهرب ــن قب ــوا م ــم خدع انه

ــة. ــبكات االجنبي ــن الش ــدد م ــرش وع الب
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أحــد  يقــول  باملهاجريــن  يتعلــق  وفيــ� 

العائديــن «أنفقــُت أكــ¥ مــن 4 آالف دوالر 

للوصــول اىل بيالروســيا.. أوضاعنــا كانــت 

وأوراق  الحشــائش  أكلنــا  جــدا..  صعبــة 

األشــجار وكان الطقــس بــارًدا».

العــراق كانــت مــن  أيزيديــة مــن  أرسة 

بــ× آالف املهاجريــن الذيــن ســافروا إىل 

ــاد  ــور إىل االتح ــل العب ــىل أم ــيا ع بيالروس

األورو%، وبعــد قضــاء أكــ¥ مــن ثالثــة 

عــادت  الحــدود،  عــىل  مروعــة  أســابيع 

األرسة أدراجهــا إىل ديارهــا بعــد أن أنفقــت 

انهــا  االرسة  وتقــول  مدخراتهــا،  جميــع 

ــربوا  ــارص وع ــتاء الق ــرد الش ــن ب ــت م عان

نهــراً بصعوبــة بالغــة وســاروا عــىل األقــدام 

ــة يف  ــات النائي ــرب الغاب ــة ع ــافات طويل ملس

محاولــة لبــدء حيــاة جديــدة يف أوروبــا، 

الفتــ× اىل انهــم أمضــوا عــدة ســنوات مــن 

حياتهــم يف مخيــم للنازحــ× يف شــاريا رشقي 

ــا ســمعوا عــن فرصــة  املوصــل، لكــن عندم

للوصــول إىل أملانيــا عــرب بيالروســيا، جمعــوا 

كل مدخراتهــم وباعــوا مقتنياتهــم الثمينــة، 

ودفعــوا آالف الــدوالرات إىل مهــر% البــرش 

ــن  ــا، وم ــة إىل تركي ــافروا بوســاطة حافل وس

هنــاك إىل مينســك، عاصمــة بيالروســيا، عىل 

أمــل العبــور ســ°اً عــىل األقــدام إىل بولنــدا 

ــة املطــاف، وبعــد أكــ¥  ــا؛ يف نهاي أو ليتواني

مــن شــهر مــن مغــادرة البــالد، Ò يبــق لــدى 

األرسة أي مــال، بحســب قولهــم، الفتــ× اىل 

انهــم أنفقــوا نحــو20 ألــف دوالراً يف هــذه 

ــروا  ــا م ــم م ــم برغ ــون انه ــة، ويقول الرحل

بــه، إال أنهــم يريــدون معــاودة املحاولــة مــا 

أن تســنح لهــم الفرصــة املناســبة للذهــاب 

ــا رصحــوا. ــا، بحســب م إىل أملاني

وقــرر كثــ°ون العــودة بعــد اإلخفــاق يف 

دخــول االتحــاد األورو%، ويقــول شــاب 

ــا، رفــض  ــن العمــر 30 عام ــغ م ــي يبل عراق

اإلفصــاح عــن اســمه، لرويــرتز إنــه قــرر 

مــع  اإلجــالء  رحلــة  يف  اســمه  تســجيل 

 Ýزوجتــه بعدمــا حــاوال عبــور الحــدود 0ــا

مــرات يف األقــل مــن بيالروســيا إىل ليتوانيــا 

وبولنــدا.

ويتواجــد يف أملانيــا ربــع مليــون عراقــي 

ــة،  ــة األملاني ــام الحكوم ــاً بحســب أرق تقريب

ويــأ^ العراقيــون يف املركــز الخامــس لالجئ× 

املقيمــ× بأملانيــا بعــد القادمــ× مــن ســوريا 

وكوســوفو وألبانيــا ورصبيــا؛ وترفــض بولنــدا 

ــان،  ــان األخري ــيا األوروبيت ــا بيالروس وجارت

ليتوانيــا والتفيــا، اســتقبال املهاجريــن أو 

االتحــاد  دول  إىل  باملــرور  لهــم  الســ�ح 

البيالروســية  الرئاســة  وأعلنــت  األورو%، 

تواجــد نحــو 7 آالف مهاجــر يف البــالد، مــن 

ــدا،  ــع بولن ــدود م ــىل الح ــ× ع ــم ألف بينه

فيــ� تقــول بولنــدا انــه يتواجــد حاليــا نحــو 

4 آالف طالــب لجــوء عــىل حــدود البلديــن، 

ــة. ــاء البولندي ــة األنب ــب وكال بحس

 وحظــرت تركيــا عــىل العراقيــ× والســوري× 

 Ýــا ــن الث ــن 12 ترشي ــداء م ــ× ابت واليمني

ــارات  ــن مط ــيا م ــفر إىل بيالروس 2021 الس

 Ýاملــد الطــ°ان  هيئــة  وقالــت  تركيــة. 

واليمــن  ســوريا  مواطنــي  إّن  الرتكيــة، 

والعــراق لــن ُيســمح لهــم بعــد اآلن بــرشاء 

مينســك،  إىل  تركيــا  مــن  طــ°ان  تذاكــر 

ــن املتصاعــدة  ــك وســط أزمــة املهاجري وذل

بــ× روســيا البيضــاء واالتحــاد األورو%. 

ويف  ترشيــن الثــاÝ 2021 ، ضغــط االتحــاد 

ســفر  إليقــاف  دولــة   13 عــىل  األورو% 

مواطنيهــا إىل بيالروســيا؛ وجــاء الضغــط 

االورو% اســتجابة مــن بروكســل ملــا تقــول 

ــس  ــب رئي ــن جان ــرة» م ــة مدّب ــه «حمل إن

ــات  ــق اضطراب ــدف إىل «خل ــيا، ته بيالروس

يف االتحــاد األورو%، مــن خــالل تشــجيع 

ــالده،  ــدود ب ــرب ح ــة ع ــ° الرشعي ــرة غ الهج

عــىل  املفروضــة  العقوبــات  بســبب 

حكومتــه».

اجت�ٍعــا  عقــد  البولنــدي  الرئيــس  وكان 

عاجــال للبحــث يف الوضــع عنــد حــدود 

بــالده مــع بيالروســيا، ضــّم رئيــس الــوزراء 

وقــادة الهيئــات األمنيــة، عــىل خلفيــة أزمــة 

ــدا 10 آالف  ــرشت بولن ــ� ن ــن. في املهاجري

جنــدي بالقــرب مــن الحــدود املشــرتكة، 

وفــق مــا أعلنــت وزارة الدفــاع البيالروســية.

وتواجــه أملانيــا وأوروبــا أزمــة عــىل الحــدود 

معادلــة  وفــق  البيالروســية  البولنديــة 

وحقــوق  الرصامــة  بــ×  تجمــع  صعبــة 

اإلنســان، فيــ� باتــت دول عديــدة مجــاورة 

اســتع�ل  عــىل  تعمــل  القــاري  للتكتــل 

الســيايس؛  النــزاع  يف  كســالح  املهاجريــن 

ــة،  ــم األزم ــام تفاق ــ×؛  وأم ــب املراقب بحس

املنتهيــة  االملانيــة  املستشــارة  اضطــرت 

واليتهــا أنجيــال مــ°كل ملهاتفــة، وألول مــرة، 

الرئيــس البيــالرويس وأعلــن املتحدث باســم 

ــة اســتعرضت  ــة أن املكامل ــة األملاني الحكوم

بــ×  الحــدود  عــىل  الصعــب  «الوضــع 

بيالروســيا واالتحــاد األورو%»، وبحســب 

تقريــر بثــه التلفزيــون الرســمي البيالرويس، 

قرابــة خمســ×  املكاملــة  اســتمرت  فقــد 

ــع  ــبل من ــان س ــا الطرف ــث فيه ــة، بح دقيق

تصعيــد الوضــع عــىل الحــدود، كــ� تطرقــا 

للدعــم اإلنســاÝ للمهاجريــن العالقــ× يف 

املنطقــة الحدوديــة؛ وبحســب املتحــدث 

ــينكو  ــ°كل ولوكاش ــت م ــد اتفق ــاÝ فق االمل

ــات. ــن املحادث ــد م ــراء مزي ــىل إج ع

تقول االسرة انها عانت من برد الشتاء 
القارص وعبروا نهرًا بصعوبة بالغة 

وساروا على األقدام لمسافات طويلة 
عبر الغابات النائية في محاولة لبدء 

حياة جديدة في أوروبا ...
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الرياضة العراقية 
بين الواقع والطموح

ة  عان الريا ة  وي ر  من 

ا  ة مشاك و معو م ة  العرا

ا  ا ع االل ا ومنع و د بب 

د االولمب والعالم  و وال رك ال

د  ال  ع ا   ن و

ا  ب معال ا و المشاك و المعو

مو  ا ال نرك ع   اما  

سب  د  ان   راك اال ننا و موا

ر و  س ال بنا م ا ا من ا ا

نا   ش ل  ة و ك ا با ال المن

ة االلعا االولمب

د. قاسم المندالوي

ــارشة تحــت  ــذي كان يقــع مب الخــاص « ال

ــد  ــداد ، وبع ــة ببغ ــة االوملبي ــة اللجن بناي

التغيــ° « 2003 « اخــذ املواطــن العراقــي 

يتمتــع بنــوع مــن حريــة التعبــ° يســتطيع 

ــا تحــدث  ــه حــول م ــه وانتقادات ــداء راي اب

للرياضيــة العراقيــة محليــا ودوليــا واوملبيــا 

ــن كل يشء  ــد ع ــرف املزي ــد ان يع ، و يري

ــا  ــل ابطالن ــا فش ــا وخصوص ــص رياضتن تخ

« وغيــاب بطالتنــا « يف االلعــاب االوملبيــة 

واحتاللنــا ومــع االســف املركــز االخــ° بــ× 

دول العــاÒ ، فمنــذ مشــاركتنا يف دورة لندن 

ــة اخــر مشــاركة يف دورة  عــام 1948 ولغاي

ــوى  ــراق س ــل الع ــو Ò 2020 تحص « طوكي

ــا  ــد « يف دورة روم ــزي واح ــام برون « وس

ــف  ــال - وزن الخفي ــع االثق 1960 « يف رف

ــت  ــوار : الكوي ــع دول الج ــة م « وباملقارن

ــيك  ــاركتها االوىل يف دورة املكس ــذ مش : من

عــام 1968 ولغايــة دورة طوكيــو 2020 

ــي  ــمة ، فف ــىل 3 اوس ــت ع ــ°ة حصل االخ

دورة ســيدÝ 2000 حصلــت عــىل برونزيــة 

ــدن 2012  ــال ويف دورة لن ــة الرج يف الرماي

ــة  ــة يف الرماي ــىل برونزي ــا ع ــت ايض حصل

ــو 2020  ــ°ة طوكي ــدورة االخ ــال ويف ال رج

ــال  ــة رج ــة يف الرماي ــىل برونزي ــت ع حصل

... ســوريا : منــذ اول مشــاركة لهــا يف دورة 

ــو 2020  ــة طوكي ــام 1948 ولغاي ــدن ع لن

 » متنوعــة  اوســمة   4  » عــىل  حصلــت 

ففــي دورة لــوس انجلــس 1984 - امريــكا 

يف  فضيــة  ميداليــة  اول  عــىل  حصلــت 

املصارعــة الرومانيــة ، ويف دورة اتالنتــا - 

امريــكا حصلــت عــىل ميداليــة ذهبيــة عــن 

ــة « غــادة شــعاع « يف ســبق  طريــق البطل

الســباعي بالعــاب القــوى « ، وحصلــت 

عــىل ميداليــة برونزيــة يف املالكمــة رجــال 

يف اوملبيــاد اثينــا - اليونــان عــام 2004 

و يف دورة طوكيــو 2020 حصلــت عــىل 

ــم  ــال وزن 109 كغ ــع االثق ــة يف رف برونزي

رجــال ... االردن : منــذ اول مشــاركة لهــا يف 

ــدورة  ــة ال دورة موســكو عــام 1980 ولغاي

ــىل « 3  ــت ع ــو 2020 حصل ــ°ة طوكي االخ

ــدو  ــة يف التايكوان ــة « ذهبي ــمة اوملبي اوس

ــو 2016  ــال يف دورة ري ــم رج وزن 68 كغ

- الربازيــل وعــىل مداليتــ× « فضيــة يف 

التايكونــدو فئــة تحــت 80 كغم رجــال « و 

برونزيــة يف الكاراتيــه فئــة 67 كغــم رجــال 

يف دورة طوكيــو 2020 ... الســعودية : منــذ 

اول مشــاركة لهــا يف دورة ميونيــخ 1972 

ــاركة يف  ــر مش ــة اخ ــة ولغاي ــا الغربي باملاني

طوكيــو 2020 حصلــت عــىل « 4 اوســمة « 

 Ý2 فضيــة + 2 برونزيــة « ففــي دورة ســد

ــة يف 400  ــىل فضي ــت ع ــام 2000 حصل ع

م حواجــز رجــال وعــىل برونزيــة يف ســباق 

الفروســية - القفــز الفــردي ويف دورة لنــدن 

2012 حصلــت عــىل برونزيــة يف الفروســية 

ــدى  ــ¥ شــعبية ل ــدم هــي االك ــرة الق ان ك

جميــع طبقــات وفئــات املجتمــع العراقــي 

مــع  ويعيــش  مواطــن  كل  يعشــقه  و 

الخليــج،  كاس  ايــام  الجميلــة  ذكرياتهــا 

وال يســتطيع هــذا املواطــن ان يتحمــل 

ــربه ،  ــه وص ــن طاقت ــ¥ م ــر و االÒ اك القه

امــام خســائر و اخفاقــات منتخبنــا املتكــرر 

ــذي رصف  ــب ال ــذا املنتخ ــة « ه و املخجل

عــىل اعــداده مبالــغ كبــ°ه « وال يســتطيع 

و  الســكوت  و  الصمــت  ايضــا  املواطــن 

خصوصــا بعــد زوال كابــوس ظلــم البعــث 

ــيطرة  ــدام و س ــة ص ــم الطاغي ــام حك - اي

ابنــه عــدي عــىل اللجنــة االوملبيــة والــذي 

كان مصــدر القلــق والرعــب و الخــوف 

لالعبــ× وباالخــص العبــي كــرة القــدم 

يف  الشــديد  باالنتقــام  يهددهــم  كان  و 

حالــة الخســارة مــع اي فريــق اجنبــي ، 

ــجنه  ــم يف» س ــجنهم و تعذيبه ــر بس و يأم
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- القفــز الج�عــي رجــال و يف دورة طوكيــو 

2020 حصلــت عــىل فضيــة يف كاراتيــه 

فئــة 75 كغــم رجــال « ايــران اول مشــاركة 

ــارزة  ــا يف املب ــس - فرنس ــا 1900 ، باري له

èشــاركة الالعــب « فريــدون ملكــوم « ويف 

دورة لنــدن عــام 1948 ثــاÝ مشــاركة لهــا 

واســتمرت يف املشــاركة اىل دورة طوكيــو 

 75 عــىل  الحصــول  اســتطاعت   2020

اوســمة متنوعــة « 21 ذهبيــة و 23 فضيــة 

و 31 برونزيــة « علــ� ان اغلــب تلــك 

ــع  ــة 43 و رف ــت يف املصارع ــمة كان االوس

االثقــال 18 و التايكوانــدو 6 و بالعــاب 

ــىل  ــت ع ــو حصل ــوى 1 ويف دورة طوكي الق

7 اوســمة متنوعــة « 3 ذهبيــة و 2 فضيــة 

و 2 برونزيــة وجــاءت باملرتبــة 27 بــ× 

الــدول املشــاركة « تركيــا : اول مشــاركة لهــا 

ــة  ــام الدول ــدن ، اي ــاد 1908 - لن يف اوملبي

مشــاركاتها  جميــع  وخــالل  العث�نيــة 

ميداليــة   87  » عــىل  االوملبيــة حصلــت 

 24 و  فضيــة  و24  ذهبيــة   39  » منهــا 

ــت يف «  ــب االوســمة كان ــة « و اغل برونزي

املصارعــة ورفــع االثقــال « وبشــكل اقــل يف 

« العــاب القــوى و املالكمــة و التايكوانــدو 

و الجــودو ويف دورة طوكيــو حصلــت عــىل 

13 اوســمة مختلفــة « 2 ذهبيــة و 2 فضيــة 

و 9 برونزيــة و جــاءت يف املرتبــة 32 يف 

ترتيــب الــدول التــي شــاركت « العــراق 

ــالث  ــو 2020 شــاركت بث ففــي دورة طوكي

انجــاز  اي  يحققــوا   Òو فقــط  رياضيــ× 

ــ� يف  ــن ك ــر اليدي ــالد بصف ــو اىل الب ورجع

الــدورات االوملبيــة الســابقة ، والغريــب 

هنــا : مشــاركتنا برياضــة التجديــف « علــ� 

ــا ،  ــا مطلق ــارس عندن Ä ــة ال ــذه الرياض ه

ــة و االجهــزة الخاصــة  ــة االمكاني نظــرا لقل

وقلــة االقبــال عليهــا وعــدم وجــود مدربــ× 

يف هــذا التخصــص ؟ والــيشء االكــ¥ غرابــة 

ايضــا ، التعاقــد مــع مــدرب اجنبــي « 

فرنــيس - مــع كل احرتامنــا و تقديرنــا لهــذا 

املــدرب « لــالرشاف عــىل الالعــب « محمــد 

ريــاض « عــرب رســائل الكرتونيــة يبعــث 

مــن باريــس اىل بغــداد وÒ يحــرض للعــراق 

وال مــرة ليشــاهد العبــه عــىل ارض الواقــع 

ــو 2020  ــاد طوكي ــارك يف اوملبي ــه ش ، اال ان

لالعبنــا وعــىل حســاب  مدربــا  بصفتــه 

ان نشــارك  االفضــل  ، كان مــن  العــراق 

يف املصارعــة و رفــع االثقــال و املالكمــة 

الرياضيــة  انديتنــا  يف  م�رســة  االكــ¥ 

ــاء  ــ× اكف ــ× عراقي ــود مدرب ــك لوج وكذل

ــدال مــن خســارة  ــة « ب و لهــم ســمع دولي

املــال ومــن دون تحقيــق ايــة نتيجــة .. ان 

ــار  ــدة والدقيقــة الختي ــة الجي عــدم املعرف

ــي ¬كــن  ــة املناســبة والت الرياضــة و اللعب

اوســمة  عــىل  الحصــول  خاللهــا  مــن 

اوملبيــة هــي احــدى مشــاكل فشــلنا يف 

ــ�د  ــن االعت ــال ع ــة ، فض ــاب االوملبي االلع

عــىل املــدرب االجنبــي بــدال مــن املــدرب 

ــرف «  ــذا الظ ــل ه ــة يف مث ــي خاص العراق

ــا « حيــث ان املــدرب  ــاء كورون انتشــار وب

ــور اىل  ــن الحض ــه م ــذر علي ــي يعت االجنب

ــك  ــاء وبذل ــذا الوب ــن ه ــا م ــراق خوف الع

يرســل الربامــج مــن بلــده و عــرب االنرتنيــت 

تقــدم  اىل  يهــدف  وال  يفيــد  ال  وهــذا 

ــال اخــر  ــق .. مث ــر الالعــب و الفري وتطوي

منتخبنــا  مــع  يتكــرر  الخطــا  نفــس  و 

ــدي  ــدرب الهولن ــارشاف امل ــدم ب ــرة الق بك

« ديــك ادفــوكات ؟» حيــث يرســل الربامــج 

عــرب االنرتنيــت « وÒ يســتطيع الحضــور 

ــرشف  ــ$ ي ــاله « ل ــباب اع ــراق « لالس للع

عــىل تدريــب املنتخــب و يشــاهد وضعهــم 

ــع  عــن قــرب و عــىل االرض الواقــع و يطل

ــاكلهم  ــتواهم ومش ــم و مس ــىل اوضاعه ع

ــد  ــايل : اÒ يوج ــؤال الت ــا الس ــا^ هن .. و ي

ــىل  ــالرشاف ع ــاء ل ــ× اكف ــراق مدرب يف الع

ــؤول× يف  ــواب املس ــا ؟ واذا كان ج منتخبن

االتحــاد املركــزي لكــرة القــدم واللجنــة 

ــكال ، فكيــف اســتطاع املــدرب  ــة ب االوملبي

العراقــي « عمــو بابــا « ان يقــود منتخبنــا 

بنجــاح لــدورة االلعــاب االســيوية يف الهنــد 

ــب ؟  ــة و اللق ــوز بالذهبي ــام 1982 والف ع

وقــاد ايضــا منتخبنــا اىل كاس الخليــج و 

اســتطاع الفــوز ثــالث مــرات لالعــوام « 

1979 و 1982 و 1984 « ؟؟ كذلــك قــاد 

منتخبنــا اىل نهائيــات االلعــاب االوملبيــة 

يف الــدورات التاليــة « موســكو 1980 و 

لــوس انجلــس - امريــكا 1984 و ســيؤل 

 Ò واذا  ؟؟؟   »  1988 الجنوبيــة  كوريــا   -

يقتنــع االخــوة يف االتحــاد املعنــي واللجنــة 

االوملبيــة العراقيــة بكفــاءة ونجــاح املدرب 

العراقــي نقــدم مثــال اخــر : مدربنــا عدنان 

حمــد « الــذي قــاد منتخبنــا اىل دورة اثينــا 

االوملبيــة عــام 2004 وÄكــن الوصــول بهــم 

ــز  ــىل املرك ــول ع ــاK و الحص ــف نه اىل نص

ــرة  ــوم الك ــة و نح ــ× ع�لق ــن ب ــع م الراب

العامليــة .. ويف عــام 2005 حصــل عــىل 

لقــب افضــل مــدرب يف قــارة اســيا ااا واىل 

ــب  ــىل تدري ــرشف ع ــب كان ي ــت قري وق

منتخــب االردن الــذي اســتطاع بفضلــه 

ــم  ــاK يف ام ــع نه ــدور الرب ــول اىل ال للوص

اســيا عــام 2011 و اىل الــدور الثالــث مــن 

واذا  ااا   ...  2014  Òالعــا كاس  تصفيــات 

Ò يعــرتف االخــوة يف االتحــاد و اللجنــة 

االوملبيــة وÒ يفهمــوا مــا ذكرنــاه يف املثالــ× 

انفــا نقــدم لهــم املثــال الثالــث « عــىص ان 

يفهمــوا ويدركــوا و يقتنعــوا بوجــود كنــوز 

املــدرب   :  » العــراق  يف  0ينــة  رياضيــة 

« حكيــم شــاكر « الــذي قــاد منتخبنــا 

ــة اســيا - تحــت  ــ° اىل « بطول وبنحــاح كب

22 ســنة « عــام 2013 وفــاز « بلقــب كاس 

اســيا « لهــذة الفئــة العمريــة . وبعــد 

ــاءة و  ــدور وكف ــرص ل ــرض املخت ــذا الع ه

ــل  ــي فه ــي الوطن ــا العراق ــازات مدربن انج

ــي و  ــاد املعن ــوة يف االتح ــدى االخ ــي ل بق

اللجنــة االوملبيــة اي اعتــذار و الهــروب 

ــر  ــا نذك ــد ايض ــؤولية ؟؟ وللمزي ــن املس م

اســ�ء مدربــ× آخريــن اكفــاء رفعــوا اســم 

الخارجيــة  البطــوالت  يف  عاليــا  العــراق 

الدوليــة و العامليــة منهــم : املرحــوم « 

شــوقي عبــود « و املرحــوم « ثامــر محســن 

- اســتاذ كليــة الرتبيــة الرياضيــة - جامعــة 

بغــداد يف فــرتة الســبعينيات القــرن املــايض 

ــة  ــح - اســتاذ كلي ــور جــ�ل صال « و الدكت

الرتبيــة الرياضيــة - جامعــة بغــداد - يف 

ــق ناجــي « و  ــات « و « واث ــرتة الث�نيني ف

« جليــل شــهاب « و « انــور جســام « و 

ــة  ــة الرتبي ــج كلي ــال - خري ــان درج «عدن

الرياضيــة - جامعــة بغــداد يف الســبيعنيات 

ــوان  ــى عل ــذاك « و « يحي واحــد طــال% ان

- خريــج كليــة الرتبيــة الرياضيــة - جامعــة 

بغــداد يف الث�نينيــات واحــد طــال% انــذاك 

ــة  ــة الرتبي « وايــوب اوديشــو - خريــج كلي

الرياضيــة - جامعــة بغــداد « و « ناجــح 

حمــود « و « اكــرم احمــد ســل�ن « و 

« رايض شنيشــل - خريــج كليــة الرتبيــة 

الرياضيــة - جامعــة بغــداد يف الث�نينيــات 

واحــد طــال% انــذاك « و « ناظــم شــاكر « 

وغ°هــم مــن املدربــ× املخلصــ× القدمــى 

ــات  و الجــدد اللذيــن قــادوا فــرق ومنتخب

ــا  ــرزوا عراقي ــاح وب ــة بنج ــة و عربي عراقي

الســؤال  هــذا  نوجــه  و  ااا   .. ودوليــا 

االوملبيــة  اللجنــة  يف  للمســؤول×  ايضــا 

و االتحــادات املعنيــة : اىل متــى يســتمر 

؟  ملدربينــا  واالهتــ�م  الثقــة  فقــدان 

ــور والحاجــات  ــ° ابســط االم ــاب توف وغي

الرضوريــة لهــم ؟؟ لــ$ يعيشــوا ومــع 

ارسهــم معززيــن ومكرمــ× ، ويرشفــوا عىل 

تدريــب فرقهــم يف اجــواء ملــئ باملحبــة و 

ــال ــة الب ــتقرار و راح ــان و االس االم
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ريــــــــــفـــ ــــــا

ــة مضــت عــىل تأســيس  ــة ســنة ميالدي مئ

الدولــة العراقيــة الحديثــة 2021-1921، 

تقــف  لدولــة  صفــري  برصيــد  مئويــة 

عــىل حافــات اإلنهيــار، وحزمــة تهديــدات 

وجوديــة أقلهــا خطــورة شــبح الفســاد 

الــذي صــار يشــغل اآلليــات الغاطســة 

للدولــة -الالدولــة، واإلفــالس الــذي يرتاكــم 

بعجــز مــايل ســنوي وأزمــات متداخلــة 

ومركبــة ليــس èقــدور الســلطات تفكيكهــا 

ومعالجتهــا.

أن  العــراق  èقــدور  ..وليــس  مئويــة 

يحتفــل بانجازاتــه خــالل مئــة عــام ، ذلــك 

لعــدم وجــود إنجــاز يعطــي لنــا Äيــزا 

ــابق  ــي تتس ــات وه ــدول واملجتمع ــ× ال ب

بالعلــم واملبتكــرات والصناعــة والتقنيــات 

والزراعــة واالســتث�ر ومعــدالت النمــو 

ثرواتهــا  وتطويــر  املســتدامة  والتنميــة 

الوطنيــة .

مئويــة احتفــال رســمي بكلــ�ت انشــائية 

موســيقية  وعــروض  للحكومــة  بائســة 

وشــعرية تســتع° مــن زمــن كلكامــش 

والتاريــخ الســحيق بتكــرار ممــل ودون 

حيــاء أو كمــن يســتلف مــن بنــك مغلــق 

. دون توفــر قــدرة حتــى عــىل قــراءة 

املســتقبل ورؤيــة مايرتتــب عــىل العراقيــ× 

مــن ادوار ملغــادرة واقــع الحــال، والتوجــه 

نحــو الزمــن املقبــل ومــا يحمــل مــن 

االحــداث أو مقومــات النهــوض والخــروج 

ــات . ــق األزم ــن خان م

ــدرة أو  ــالد دون ق ــىل الب ــل ع ــة تح مئوي

شــجاعة عــىل مراجعــة أخطــاء وإنهيــارات 

النصــف الثــاÝ مــن هــذا القــرن الدمــوي 

وســط  مئويــة  جميعــا،  للعراقيــ× 

ــردة  ــيات متم ــة وميليش ــالالت متنوع احت

وتخلــف  متعــددة  بعناويــن  ودواعــش 

ــايف  ــع ثق ــبوق، وتراج ــ° مس ــي غ اجت�ع

خطــ° و .. ومخــاوف شــعبية مــن تصــادم 

مســلح واقتتــال بــ× فصائــل واحــزاب 

تــروم التمســك بالســلطة ولألبــد .

درامــا تتصــف بالالمعقــول حــ× ¬ــيض 

العــراق يف النصــف األول مــن القــرن نحــو 

والتجــارة  والزراعــة  بالصناعــة  التقــدم 

والتقنيــات الحديثــة والثقافــة والفنــون 

يبــدأ  ثــم  والقضــاء،  والقانــون  واآلداب 

بهــوط متســارع يف النصــف الثــاÝ مــن 

القــرن حتــى يبلــغ مرحلــة تقــارب الصفــر 

املئــوي،  ايقــاع االحتفــال  املئــوي عــىل 

ــة والحــروب  ــن الدكتاتوري ــرن م نصــف ق

والتهجــ° والطائفيــة واالفــكار الظالميــة 

الحــروب  لتجــار  املســلحة  والنزاعــات 

ــراب  ــاز خ ــة إلنج ــت كافي ــة كان والطائفي

شــامل للعــراق، وهــذا ماحــدث عــىل نحــو 

شــاذ واســتثناK يف التاريــخ .

ــة قصــوى  يكتســب الزمــن -الوقــت أهمي

عنــد املجتمعــات الحيــة، إذ ترتبــط جميــع 

والتقــدم  البنــاء  ومشــاريع  االنجــازات 

الــذي  األمــر  بالزمــن،  واالســرتاتيجيات 

يجعلهــا تطــل عــىل املســتقبل وهــي تعلــم 

ــتقبل  ــة املس ــالف مجهولي ــد، بخ ــاذا تري م

ــة  ــة الثاني ــون للمئ ــم يدلف ــ× وه للعراقي

مــن تاريــخ دولتهــم وكأنهــم ضيــوف عــىل 

ــش . ــود دروي ــول محم ــ� يق ــة ك اآلدمي

األول  القــرن  يبــدأ  أن  املؤملــة  املفارقــة 

ــة نخــب  ــة برعاي ــة الحديث ــة العراقي للدول

واالدارة  والفلســفة  بالفكــر  عديــدة 

والطــب والتجــارة واالقتصــاد والصناعــة 

ــط وبســياقات  ــ�رة والتخطي ــاء والع والبن

Bــو متصاعــدة حتــى تبلــغ ذروتهــا يف 

املــايض،  القــرن  وســتينات  خمســينات 

ولعــل أهــم ميــزات تلــك النهضــة هــو 

ــاح عــىل ثقافــات  ــي واالنفت ــع املدين الطاب

املشــارب  متنوعــة  واخــرى  جديــدة 

ــك  ــد لذل ــوم نفتق ــا الي ــات، لكنن واالتجاه

ــي  ــدرات الت ــاءات والق ــن الكف ــض م الفي

والســعي  الدولــة  èواطنيــة  ارتبطــت 

ــز  ــن والتمي ــة التكوي ــا بحداث النجــاز بنائه

. والعاملــي  االقليمــي 

ــا مــن تقــدم يف نصــف  أن ماتحقــق عراقي

األول مــن عمــر الدولــة، أي مــن عرشينات 

القــرن املــايض اىل ســبعينات القــرن، فقــده 

العــراق يف الخمســ× ســنة الالحقــة عندمــا 

بــدأت ســلطات الدولــة تختــزل يف يــد 

ونزعتــه  الشــمويل  ونظامــه  الدكتاتــور 

الدمويــة يف اعــدام معارضيــه وغلــق نوافــذ 

ــل  ــة، ب ــروح املديني ــدد وال ــوع والتع التن

قــدم الــوالء الشــخيص والحــز% وتكريــس 

ثقافــة العشــ°ة وكل ماتســتدعيه الحــروب 

تشــجع  اجت�عيــة  واجــواء  بيئــة  مــن 

مظاهــر النفــاق والكــذب واالزدواجيــة 

السياســية التــي اصابت املواطنــة باألختفاد 

القــرسي، حتــى أنتهينــا اىل مجتمــع تغلــب 

عليــه ســلوكيات العنــف ومهيــأ الســتقبال 

ــة التــي جــاءت  الطائفيــة وثقافــة الكراهي

ــه  ــيايس، وأحالت ــالم الس ــزاب االس ــا اح به

ــه ،  ــن ماضي ــل ع ــض منفص ــع مري ملجتم

أي مصــاب بشــوزفرينيا يصعــب شــفاءها 

بوقــت قريــب ، خــراب اإلنســان Äثــل 

الخســارة الكــربى يف املجتمعــات املتشــظية 

ــا . ــا وطائفي عرقي

مئوية عراقية في درجة الصفر
فالح المشعل
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ريــــــــــفـــ ــــــا

ــة  ــل االول يف مدين ــك فيص ــاة املل ــد وف بع

بــ°ن الســويرسية عــام 1933 - وفــاة تحيط 

بهــا الشــكوك - تــّوج غــازي االبــن الوحيــد 

للملــك فيصــل ملــكا عــىل العــراق .

للســف°  غــازي  الشــاب  امللــك  تعهــد 

ــه سيســ° عــىل نهــج  الربيطــاÝ ببغــداد بان

عــىل عالقــات صداقــة  ويحافــظ  والــده 

ــا  ــن املاني ــرتب م ــه اق ــا . لكن ــع بريطاني م

الهتلريــة وحصــل عــىل اذاعــة صغــ°ة مــن 

هتلــر نصبهــا يف قــرص الزهــور واخــذ يذيــع 

منهــا شــخصيا االخبــار والتعليقات يســاعده 

ــن ال  ــاط الذي ــن الضب ــة م ــك مجموع يف ذل

ينظــرون اىل بريطانيــا نظــرة الصديــق ومــن 

بينهــم رشــيد عــاىل الكيــالÝ رئيــس الديــوان 

ــ$ . املل

 1911 عــام  مواليــد  مــن  غــازي  امللــك 

ــه  ــع أرست ــل م ــة وانتق ــة املكرم ــد يف مك ول

ــك  ــج املل ــد تتوي ــام 1923 بع ــراق ع اىل الع

ــراق . درس يف  ــىل الع ــكا ع فيصــل االول مل

بريطانيــا والكليــة العســكرية ببغــداد .

 Kالدعــا الــدور  مــن  االنجليــز  امتعــض 

الزهــور  قــرص  اذاعــة  بــه  تقــوم  الــذي 

وســعت الســلطات الربيطانيــة اىل التخلــص 

ــذه  ــل ه ــ� وردت مث ــازي ك ــك غ ــن املل م

االشــارات يف مراســالت الســفارة الربيطانيــة 

ببغــداد ، حتــى ان هــذا االمــر أصبــح شــائعا 

فانتهــز الجــ6ال بكــر صدقــي الظــرف ليقوم 

بانقــالب عــىل النظــام امللــ$ ولكنه فشــل يف 

ــل . ــة املوص ــل يف مدين ــه ، واغتي انقالب

ــار ازعــاج للســفارة  أصبــح امللــك غــازي مث

ــه  ــذي توج ــاطه ال ــت نش ــة فراقب الربيطاني

بارســال وفــد مــن الشــبيبة العراقيــة اىل 

املانيــا مكونــا مــن عرشيــن فتــي مــن فتيــان 

ليمثــل   1938 آب  يف  العراقيــة  املــدارس 

العــراق يف مهرجــان يــوم الشــبيبة الهتلريــة 

، وودع الوفــد وزيــر املعــارف يف مكتبــه 

ــفرهم . ــل س قب

ظــل وفــد الشــبيبة العراقــي خمســة اســابيع 

يف املانيــا وعــاد اىل بغــداد يف ترشيــن االول 

1938 . وتفصيــل ذلــك تجــده يف تاريــخ 

الــوزارات العراقيــة ج 5 ص 19 لعبــد الرزاق 

الحســني .

ــي  ــت القشــة الت ــارة كان أرى ان هــذه الزي

ــرت  ــا ج ــازي النه ــك غ ــر املل ــت ظه قصم

دون علــم الســفارة الربيطانيــة .

اضافــة اىل اشــارات تؤكــد وجــود أصابــع 

للربيطانيــ× يف حــادث اغتيــال امللــك غــازي 

.

ــى  ــه التق ــرزاق الحســيني ان ــد ال ــروي عب ي

ــور  ــان 1975م بالدكت ــوم 8 إبريل/نيس يف ي

غــازي  امللــك  طبيــب  شــوكت  صائــب 

بعــد  قــام èعاينتــه  َمــن  الخــاص، وأول 

ــت  ــب: كن ــول الطبي ــارشة، يق ــادث مب الح

ــىل  ــاء ع ــازي بن ــك غ ــص املل ــن فح أول َم

طلــب الســيدين [نــوري الســعيد] و[رســتم 

درجــة  ملعرفــة  الــوزراء]  أحــد  حيــدر، 

ــوري  ــه، وأن ن ــق بحيات ــذي يحي ــر ال الخط

الســعيد طلــب إّيل أن أقــول يف تقريــري 

إن الحــادث كان نتيجــة اصطــدام ســيارة 

ــه  ــد أن ــا أعتق ــاء، وأن ــود الكهرب ــك بعم املل

ُقتــل نتيجــة رضبــة عــىل أّم رأســه بقضيــب 

حديــدي بشــدة، ورèــا اســُتخدم شــقيق 

ــاة  ــل وف ــل يف القــرص (قب ــذي ُقت الخــادم ال

ــه يف  ــذي كان مع ــة)، وال ــدة قليل è ــازي غ

الســيارة لتنفيــذ عمليــة االغتيــال، فقــد 

ِجــيء بالخــادم فــور وقــوع العمليــة إّيل 

وقمــُت  ذراعــه،  يف  بخلــع  مصابــا  وكان 

ــم  ــي، ث ــه الطبيع ــذراع إىل وضع ــادة ال بإع

ــل$  ــال س ــل ال ــه عام ــادم ومع ــى الخ اختف

أحــد  األبــد، وال  وإىل  اليــوم  ذلــك  منــذ 

ــا هــذا» ــى يومن يعــرف عــن مص°هــ� حت

انتحار مدير الرشطة العراقية

تاريــخ  الحســني يف  الــرزاق  يذكــر عبــد 

حادثــة   96 ص   5 ج  العراقيــة  الــوزارات 

انتحــار مديــر الرشطــة العراقيــة مشــ°ا 

ــك  ــل املل ــا عــن مقت ــي يعرفه اىل االرسار الت

غــازي ، يقــول ( انتحــر مديــر الرشطــة 

العــام الســيد هاشــم العلــوي يف مســاء 10 

Äــوز 1939 وهــو يف الرطبــة بطريقــه اىل 

ــىل  ــع ع ــف الجمي ــاف ، فأس ــان لالصطي لبن

ــاره ، وال  ــروف انتح ــه وظ ــرم خلق ــه وك نبل

ســي� مــا أشــيع عــن إملامــه بــارسار مقتــل 

ــرس  ــوح ب ــن أن يب ــه م ــازي وخوف ــك غ املل

مــن االرسار .)

وهــذا دليــل آخــر عــىل مايحيــط èقتــل 

امللــك غــازي مــن شــبهات .

ــاءة  ــا عب ــه مرتدي ــد االل ــويص عب هــروب ال

نســائية

يف احــداث انقــالب العقــداء االربعــة شــباط 

1941 م.

الحســني يف  الــرزاق  عبــد  الســيد  يــورد 

الجــزء الخامــس مــن كتابــه تاريخ الــوزارات 

العراقيــة ص 215 هامــش رقــم 2 نقــال عــن 

ــداد ) ــوك يف بغ ــة مل ــاب ( ثالث كت

�ree Kings in Baghdad

ــويص  ــروب ال ــه له ــوري وصف ــر ديك للميج

ــرك  ــويص ت ــرر ال ــيل : ق ــ� ي ــه ك ــد االل عب

ــيارة  ــب الس ــة ، فرك ــرة الثاني ــة للم العاصم

متوجهــا اىل دار عمتــه الرشيفــة صالحــة 

ــىل  ــة ع ــش يف دار قد¬ ــت تعي ــي كان ، الت

الضفــة الرشقيــة مــن نهــر دجلــة . وهنــاك 

الــويص نفســه للتنكــر ، èســاعدة  هيــأ 

عمتــه ، باســتعارته عبــاءة نســائية وفســتان 

ــة  ــب عرب ــة ورك ــن العائل ــاK م ــذاء نس وح

تجرهــا الخيــل اىل املفوضيــة االمريكيــة ، 

ومــن هنــاك ركــب ســيارة الوزيــر املفــوض 

الواليــات  علــم  تحمــل  كانــت  التــي 

ــا  ــويص مختبئ ــة . وكان ال املتحــدة االمريكي

ــن  تحــت ســجادة الســيارة بــ× أرجــل كناب

شــو الوزيــر املفــوض االمريــ$ وزوجتــه 

الجويــة  القــوة  مــن  ســيارة  وكانــت   .

الربيطانيــة تحمــل مرافــق الــويص عبيــد 

بــن عبــد اللــه املضايفــي ، متنكــرا ببــزة 

عســكرية بريطانيــة ، يف مقدمــة ســيارة 

الوزيــر املفــوض االمريــ$ . فعــرب عبــد االله 

ــال  ــق ، ووص ــذه الطري ــرس به ــه الج ومرافق

بالســالمة اىل الحبانيــة . ومنهــا ركــب الويص 

ــرصة .  ــة فوصــل الب ــة حربي ــرة بريطاني طائ

ــة . ــة بريطاني ــأ اىل بارج ــم التج ث

شيء من تاريخ العراق  

وفد الشبيبة الى المانيا 
مؤيد عبد الستارونهـــايـة المـلك غازي
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ـــــــادفـــ

فيــــلي

 ..Èبانتظار رحمة ا

قد يفتح باب جحيم النزاعات 
جنوبي العراق

اديــة  ــة اال نم ــ ال ــو وي ــد مــا ان ينمــو وي ــ لب ال يم
ــاد الثــرو  ــ م ان مــ دون ان يمــ  ــا لســ ــة والر و الم
ــاد  د ا ــو ــ م ــو ع ــون م ــ اال  ــ ي عــد ال الم
ــ  ــد  ــ الب ــة يد نم ــد ل ــد و ــ م مــاد ع ن االع ــد  وا

ــة  ــر من مــا  ا

نقص المياه
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ـــــــادفـــ

تتجــه األوضــاع نحــو التــأزم يف محافظــات 

جنــو% العــراق بفعــل نقــص غــ° مســبوق 

يف امليــاه األمــر الــذي قــد يجــر معــه 

الســكان القبليــ× إىل نزاعــات داميــة بحثــاً 

عــن قطــرة املــاء إلرواء مزروعاتهــم التــي 

ــايس. ــم األس ــدر رزقه ــكل مص تش

وشــهدت محافظــة ذي قــار، وهــي إحــدى 

املحافظــات العراقيــة الجنوبيــة، شــحا غــ° 

ــىل  ــ× ع ــب القا� ــاه بحس ــبوقا يف املي مس

ــن مــن نشــوب  ســلطة املحافظــة، محذري

نزاعــات مســلحة بــ× العشــائر بحثــا عــن 

املــاء. 

ويقــول مديــر زراعــة ذي قــار، صالــح 

ــة «فيــيل»، ان «هــذا املوســم  هــادي ملجل

الزراعــة يف  ســيكون قاســيا جــدا عــىل 

املحافظــة، وهــذا يعــود لعــدة اســباب 

ــى اآلن،  ــار حت ــاقط االمط ــة تس ــا قل بينه

ــة أوىل يف  ــا كري ــ�د عليه ــل االعت ــن أج م

الزراعــة، وعــدم االنتظــام يف االطالقــات 

ــدم  ــة لع ــوار، إضاف ــن دول الج ــة م املائي

مصداقيــة الــوزارات الســاندة بهــذا األمــر 

اطالقــا».

ــول،  ــك بالق ــىل ذل ــاال ع ــادي مث وأورد ه

ــابق  ــت س ــا بوق ــوارد وعدتن إن «وزارة امل

للموســم  يكفــي   Kمــا خزيــن  بوجــود 

الحــايل ثــم صدمتنــا بتوضيــح غريــب قائلة 

فيــه: ان الخزيــن املــاK هــو ملــاء الــرشب 

ــط». فق

للموســم  خطــة  «إعــداد  إىل  وأشــار 

الــف   450 تتجــاوز  الحــايل  الزراعــي 

ــداد  ــم اع ــا، وت ــم رفضه ــن ت ــم، ولك دون

ــة عــىل  ــل الحكومــة املركزي خطــة مــن قب

اســاس خطــة املوســم املــايض وبنســبة 50 

باملئــة، وبالتــايل أصبحــت الخطــة الزراعيــة 

ــم  ــم وهــو رق ــف دون للمحافظــة 187  ال

زراعــي ال نعــرف أيــن نتجــه بــه وملــن 

الدوBــات  آالف  هنــاك  كــون  نعطيــه، 

ــة». ــال زراع ــترتك ب س

ــات  ــوع النزاع ــع وق ــادي، «نتوق ــع ه وتاب

ــة لحظــة للحصــول عــىل  العشــائرية يف أي

امليــاه خاصــة يف مناطــق رشقــي املحافظــة، 

كونهــا تعــاÝ مــن جفــاف مرعــب».

وزاد أن «املحافظــة ليــس أمامهــا ســوى 

الذيــن  املزارعــ×  إلنقــاذ  اللــه،  رحمــة 

هــذا  وأن  املحاصيــل،  بزراعــة  بــارشوا 

علينــا،  جــدا  قاســيا  ســيكون  املوســم 

ونخــىش مــن عــدم تكــرار فرحــة املوســم 

ــم  ــ� املوس ــذا^، بين ــاء ال ــايض باالكتف امل

ــة  ــة أربع ــد حاج ــع ان يس ــايل ال نتوق الح

أشــهر مــن مــادة الطحــ× وبالتــايل يتحتــم 

علينــا الــرشاء مســتقبًال».

ــودة  ــة العب ــ° قبيل ــه أم ــه، وج ــن جانب م

خيــون،  ال  والعــاÒ، حســ×  العــراق  يف 

ــه يف التواصــل  ــة عــرب صفحت برســالة عاجل

االجت�عــي «فيســبوك»، إىل رئيــس مجلس 

ــدى  ــة ومقت ــوارد املائي ــر امل ــوزراء ووزي ال

الصــدر ووكالء املرجعيــة الدينيــة، قــال 

ــع Äــارس  ــاك سياســة تجوي ــا، إن «هن فيه

ــاه  ــاء الجنــوب تتمثــل بقطــع املي ضــد أبن

ــة». ــاء الزراع وانه

هكــذا  عــن  املســؤول  «مــن  وتســاءل، 

يوجــد  وهــل  وسياســة،  قــرارات 

مستشــارون يعرفــون بــأن اســعار الطحــ× 

ــك  ــع ذل ــة م ــالف واالغذي ــت واالع ارتفع

ــاه وحولوهــا اىل شــط العــرب  قطعــوا املي

وبالتــايل اىل البحــر وحرمــان مناطــق كاملــة 

مــن الزراعــة ومــن ميــاه الــرشب».

يف  املــوارد  مديريــة  امتنعــت  بدورهــا 

ــ°  ــالة أم ــىل رس ــة ع ــن اإلجاب ــار م ذي ق

ــة  ــدة ان املحافظ ــون، مؤك ــن خي ــة ب قبيل

ــة  ــن عــىل الحصــص املائي تعــج باملتجاوزي

باملحافظــة. 

ــار،  ــذي ق ــة ب ــوارد املائي ــر امل ــر مدي وذك

ان  «فيــيل»،  ملجلــة   Ýالســهال غــزوان 

«الخزيــن املــاK املتوفــر لــدى خزانــات 

ــة  ــرشب و50 باملئ ــاه ال ــي ملي ــوزارة يكف ال

للخطــة الزراعيــة، وهــو مــا تعمــل الــوزارة 

تــأ^  حتــى  حــد  ألقــىص  حاليــا  عليــه 

ــن املــاK يف  ــة تعــزز الخزي موجــات اضافي

البــالد»، مؤكــدا ان «حصــة ذي قــار املائيــة 

العــام  عــن  باملئــة   50 بنســبة  تأثــرت 

املــايض».

تعــج  «املحافظــة  ان   ،Ýالســهال وأكــد 

بالتجــاوزات عــىل الحصــص املائيــة بســبب 

ــة  ــري الوحــدات اإلداري عــدم تعــاون مدي

يف املحافظــة واالجهــزة االمنيــة»، مبينــا ان 

ــغ 50  ــة تبل ــة يف املحافظ ــة الزراعي «الخط

باملئــة، لكــن يف واقــع الحــال تبلــغ نفــس 

مســاحة األرايض املزروعــة العــام املــايض، 

وهــذا امــر خطــ° قــد يــؤدي إىل إنهــاء او 

ــاه املخصصــة للــرشب». القضــاء عــىل املي

وأشــار إىل أن «بعــض املزارعــ× Äــادوا 

كــرس  خــالل  مــن  التجــاوزات  بعمليــة 

البوابــات املائيــة املنصوبــة عــىل االنهــر 

(بواســطة ماكنــة لحــام) رغــم أنــه تــم 

لحمهــا عــن طريــق االت حديديــة كبــ°ة»، 

موضحــا ان «إدارتــه قامــت بتحريــك اكــ¥ 

مــن 700 دعــوى قضائيــة خــالل الســنوات 

ــ¥  ــا اك ــم تشــخيص حالي ــ� ت ــة، في املاضي

خــالل  املحافظــة  يف  تجــاوز   800 مــن 

ــب  ــا تتطل ــي جميعه ــة وه ــرتة املاضي الف

إقامــة الدعــاوى القضائيــة ضدهــم».

وقــال، مديــر ناحيــة الطــار، عبــد ضيــدان 

الجابــري، ان «الوضــع املــاK يف ناحيتــه 

ال يــرس عــدوا وال صديقــا، فهــذا يعتــرب 

اســوأ موســم زراعــي Äــر بــه الناحيــة منــذ 

ــها». تاسيس

وذكــر الجابــري ملجلــة «فيــيل»، ان «ناحيــة 

الطــار تشــهد ســنويا زراعــة (شــتوية _ 

صيفيــة) وان مشــكلة امليــاه هــي مشــكلة 

ــا ان  ــس الطــار لوحدهــا»، مبين ــة ولي عام

«املضخــات Ò تعــد تســتطيع إعانــة نفســها 

ــرات  ــر الف ــاه يف نه ــاض املي ــبب انخف بس

بشــكل غــ° مســبوق». 

وأضــاف، ان «امليــاه االســنة وميــاه الفــرات 

مناطــق  تجــاه  عســ$  بشــكل  تجــري 

االهــوار»، مؤكــدا ان «الحصــة للمحافظــة 

يف  باملائــة   70 بلغــت  الفــرات  نهــر  يف 

مقدمــة قضــاء البطحــاء، وهــي تعتــرب أد" 

مســتوى لهــا، حيــث كانــت ســابقا تســجل 

120 باملائــة». 

وأشــار اىل انــه «ليــس أمامنــا ســوى رحمــة 

ــذي  ــا مــن الوضــع الحــايل ال ــه، النقاذن الل

ــة  ــث أن ناحي ــاه، حي ــبب املي ــه بس نعيش

الطــار كانــت تــزرع اكــ¥ مــن 10 آالف 

ــن  ــزرع أد" م ــن اآلن ن ــ� نح ــم، بين دون

1000 دونــم».
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بعــد مطالبــة شــركة أكســون موبيــل األمريكيــة للخــروج من حقل غــرب القرنة 1 
النفطــي، جعلــت وزارة النفــط فــي موقــف ال يحســد عليــه بعــد مطالبات الشــركات 
العالميــة الكبــرى الواحــدة تلــو األخــرى بالخــروج مــن اســتثمار الحقــول النفطية التي 
يعــول العــراق عليهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة للبلــد، لتجــد وزارة النفــط نفســها 
حائــرة بيــن اســتبدال موبيــل بشــركة أمريكيــة أخــرى لديهــا من الخبــرة في مجال 
االســتثمار النفطــي، أو منــح اســتثمار الحقــل علــى إحــدى شــركاتها المحلية.

فيــــلي

ــيل  ــا للتخ ــل خططه ــون موبي ــة أكس ــت رشك وأعلن

عــن حقــل غــرب القرنــة 1 يف أبريل/نيســان املــايض، 

بعــد أن أبلغــت العــراق قبــل 3 أشــهر بخطتهــا 

لبيــع حصتهــا التشــغيلية البالغــة %32.7 إىل رشكــة 

ــك  ــي Äتل ــا الت ــة رشيكته ــة الصيني ــط الوطني النف

ــة. ــينوك الصيني ــة س -%32.7 ورشك

والــرشكاء اآلخــرون يف الحقــل هــم إتوشــو اليابانيــة 

ــبة  ــية (بنس ــا اإلندونيس ــبة %19.6) وبرتامين (بنس

%10) والرشكــة العراقيــة الحكوميــة للتنقيــب عــن 

ــط (5%). النف

لكــن العــراق رفــض الصفقــة وأراد اســتبدال رشكــة 

أكســون موبيــل برشكــة أمريكيــة أخــرى ال تقــل 

ــي تســعى  ــة الت ــة األمريكي ــن الرشك ــال ع ــا وثق وزن

ــل. ــن الحق للخــروج م

أخالقيات الغرب

الجبــار،  عبــد  إحســان  العراقــي  النفــط  وزيــر 

ويف حديــث ملجلــة «فيــيل»، أكــد أن «االســتث�ر 

الحقيقــي الــذي ينتــج للبلــد قيمــة حقيقيــة والــذي 

يطــور املجتمــع والبــرش ويرفــع مســتوى األخالقيات 

ــة». ــرشكات الغربي ــه ال ــوم ب ــا تق العمــل هــي م

ــل  ــدة يف العم ــرى جي ــرشكات األخ ــاف، أن «ال وأض

ولكنهــا ال تلبــي كل هــذه املتطلبــات»، الفتــا اىل ان 

«الــوزارة تحــاول أن تــأ^ بأفضــل الــرشكات القــادرة 

ذهب العراق ا¤سود في حيرة.. 

من يعوض انسحاب أكسون موبيل؟
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ــد  ــة، وعمــل جي ــة اجت�عي ــق بيئ عــىل خل

وتنفــذ مشــاريع بأرخــص األســعار وبأعــىل 

عائــد».

ــط  ــعت وزارة النف ــ×، س ــك الح ــذ ذل ومن

ــون  ــرى بإكس ــة أخ ــة أم°كي ــتبدال رشك الس

موبيــل، لتدخــل رشكــة نفــط البــرصة عــىل 

ــوزارة باالســتحواذ عــىل  ــب ال الخــط لتطال

ــل. ــل يف الحق ــون موبي ــة اكس حص

ــن  ــرصة ع ــط الب ــة نف ــت رشك ــث أعرب حي

دوافعهــا لالســتحواذ عــىل حصــة رشكــة 

أكســون موبيــل بقولهــا إن مشــاركة رشكــة 

نفــط البــرصة يف حقــل غــرب القرنــة 1 

مــن  الرشكــة، وســيقلل  ســتعزز ربحيــة 

وجــود رشكات النفــط العامليــة» .

حقــل  يف  بخربتهــا  الرشكــة  واستشــهدت 

الزبــ° وتشــغيل حقــل مجنــون بقــدرة 

عــىل  دليــًال  يومًيــا،  برميــل  ألــف   250

قــدرة الرشكــة عــىل أن تحــّل محــّل إكســون 

موبيــل يف حقــل غــرب القرنــة 1.

بدالء موبيل

يف حــ× يرغــب العــراق أيضــا بإدخــال 

ــىل  ــتحواذ ع ــرى باالس ــة أخ ــة أمريكي رشك

ــون  ــي هاليربت ــل، وه ــون موبي ــة أكس حص

األمريكيــة ألن تصبــح مشــغال للتنقيــب 

واإلنتــاج، حيــث ان االخــ°ة شــاركت فعــال 

حصــة  عــىل  لالســتحواذ  املناقشــات  يف 

إكســون موبيــل.

وقــال وزيــر النفــط إحســان عبــد الجبــار، 

لعــدد مــن وســائل اإلعــالم، من بينها شــفق 

نيــوز، عــىل هامــش انعقــاد معــرض العــراق 

الــدويل للكتــاب، إن «الــوزارة لديهــا بديل× 

للحقــل  موبيــل  اكســون  مغــادرة  بعــد 

األول هــو قيــام رشكــة نفــط البــرصة بــرشاء 

الحصــة مــن اكســون موبيــل بعــد ان ابدت 

رغبتهــا بذلــك ودخولهــا كرشيــك يف Äويــل 

املــرشوع اســوة بتجربتهــا يف حقــل الزبــ°، 

ــة  ــة مبدئي ــم الحصــول عــىل موافق ــد ت وق

وقــرار هيئــة الــوزارة باالســتحواذ كــ� تــم 

الــوزراء  عــىل مجلــس  املوضــوع  طــرح 

 Ýــا ــل الث ــة، والبدي ــىل املوافق ــول ع للحص

هــو وجــود رشكــة امريكيــة اخــرى( والتــي 

ــة)   ــون االمريكي ــة هاليربت ــا رشك ــد به يقص

التــي ترغــب ان تحــل محــل رشكــة اكســون 

ــل». موبي

توازن رشقي غر%

مــن جهتــه، رأى الخبــ° النفطــي حمــزة 

الجواهــري، خــالل حديثــه ملجلــة «فيــيل»، 

منــح  خــالل  مــن  يحــاول  «العــراق  أن 

وحــرص بيــع حصــة اكســون موبيــل يف 

حقــل غــرب القرنــة/1 إىل إحــدى الــرشكات 

االمريكيــة اىل ايجــاد نــوع مــن التــوازن 

ــ×  ــة وب ــة والغربي ــرشكات االمريكي ــ× ال ب

الــرشكات الصينيــة التــي تســتحوذ عــىل 

ــول  ــاركة يف الحق ــن 20 مش ــارب م ــا يق م

النفطيــة العراقيــة».

مــع  «التجربــة  أن  الجواهــري،  وأكــد 

ــا  ــة يف وعمله ــة واألمريكي ــرشكات الغربي ال

ــرب أداء  ــة يعت ــول النفطي ــتث�ر الحق يف اس

راٍق وتكنولوجيــا أفضــل، وهــو يختلــف 

الــرشكات الصينيــة والــرشكات  عــن أداء 

ــي  ــان الت ــتثناء الياب ــيا باس ــدول رشق آس ل

ــدول»،  ــة عــن باقــي هــذه ال لهــا خصوصي

يفــرض  كالصــ×  «الــدول  أن  إىل  مشــ°ا 

ــٍد  ــأ^ بأي ــان ي ــان رشوط ب ــض االحي يف بع

عاملــة مــن دولتــه لبعــض الخدمــات التــي 

ــة وبأســعار اعــىل  ــارة فني ــاج اىل مه ال تحت

ــة». ــدي املحلي ــن االي م

ولفــت إىل أن «معيــار اختيــار الــرشكات 

االمريكيــة او اختيــار الــرشكات املحليــة 

لتطويــر الحقــول النفطيــة العراقيــة يكــون 

خــالل  مــن  االقتصــادي،  العامــل  هــو 

قيــاس الكلــف التشــغيلية للحقــل فــاذا 

ــة  ــغيلية لرشك ــف التش ــة لكل ــت مقارب كان

ــون  ــل ان تك ــن االفض ــل فم ــون موبي اكس

هنــاك رشكات امريكيــة لتطويــر وانتــاج 

ــىل ادخــال  ــادرة ع ــه االخــ°ة ق ــل ألن الحق

ــم عمــل  ــة وايجــاد قي ــا الحديث التكنولوجي

وانظمــة عمــل راقيــة».

الــرشكات  إحــدى  اختيــار  ويتوقــف 

ــة،  ــرب القرن ــل غ ــر حق ــة لتطوي األمريكي

املرحلــة األوىل بعــد خــروج رشكــة أكســون 

املنــاخ  تحقيــق  مــدى  عــىل  موبيــل، 

الــرشكات. لهــذه  األمثــل  االســتث�ري 

»التجربة مع الشركات الغربية واألمريكية 
في وعملها في استثمار الحقول النفطية 
يعتبر أداء راٍق وتكنولوجيا أفضل، 
وهو يختلف عن أداء الشركات الصينية 
والشركات لدول شرق آسيا باستثناء 
اليابان التي لها خصوصية عن باقي هذه 
الدول«
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تترنح العمالت النقدية الربع دول إقليمية، هي تركيا، 
سوريا، لبنان وايران، تحت وطأة مجموعة من العناصر 

المتداخلة، في الداخل والخارج، وأثارت تساؤالت 
جدية خالل تراجعها المدوي في العام 2021، عما 

اذا كان بمقدورها الصمود او ربما التحسن قليال في 
العام 2022 في ظل التعقيدات المتشابكة السبابها.

«تسونامي» يبعثر ليرات تركيا 

وسوريا ولبنان وتومان ايران.. 
فكيف حدث ذلك؟ فيلي   

ويجــازف هــذا التزعــزع النقــدي للــدول 

الســيايس  اســتقرارها  بتهديــد  األربــع 

واالجت�عــي بوضــوح، والتــي تثــ° يف بعــض 

األحيــان احتجاجــات شــعبية، ومخــاوف 

فيهــا  السياســية  الســلطات  قــدرة  مــن 

ــى  ــة او حت ــة االقتصادي ــواء االزم ــىل احت ع

قــدرة هــذه الســلطة عــىل البقــاء، مــع 

تفاقــم التدهــور املعيــيش، وتضافــر عوامــل 

ــق  ــات، يف خل ــة كالعقوب ــوط الخارجي الضغ

أوضــاع ال توحــي باســتقرار مســتقبيل.

الل°ة الرتكية

لفهــم هــذا  فريــدة  تركيــا حالــة  تبــدو 

اللــ°ة  شــهدت  حيــث  املعقــد،  املشــهد 

تراجعــا بأكــ¥ مــن %45 مقابــل الــدوالر 

كانــت  فيــ�  العــام،   2021 بدايــة  منــذ 

بنســبة 30 %  تســجلها  االكــرب  خســارتها 

ــايض  ــر امل ــن األول/أكتوب ــة ترشي ــذ نهاي من

وحــده، بينــ� تخطــت نســبة التضخــم أكــ¥ 

مــن 21%.

تركيــا وخارجهــا  ويثــار جــدل واســع يف 

حــول مــا يجــب القيــام بــه لــردع هــذا 

التدهــور، خاصــة أن الرئيــس الــرت( رجــب 

ــة  ــارشة يف االزم ــب أردوغــان تدخــل مب طي

ــعار  ــىل اس ــاء ع ــال االبق ــة، مفض االقتصادي

بــان  قناعاتــه  وفــق  منخفضــة  الفائــدة 

االثريــاء  أربــاح  مــن  ســيعزز  ارتفاعهــا 

وتزيــد مــن معانــاة الرشائــح الفقــ°ة، ولهــذا 

فــإن البنــك املركــزي خفــض أســعار الفائــدة 

مؤخــرا مــن 16 اىل 15 يف املئــة، لتكــون 

هــذه املــرة الثالثــة التــي يخفــض فيهــا 

ــام. ــذا الع ــالل ه ــبة خ النس

معــدالت  وارتفــاع  اللــ°ة  انهيــار  واثــار 

التضخــم احتجاجــات شــعبية يف اســطنبول 

وانقــرة، بعدمــا ارتفعــت قيمــة الســلع، èــا 

ــار  ــل، مــع انهي ــة، بشــكل هائ ــا الغذائي فيه

ــىل  ــرست ع ــي خ ــة الت ــ°ة الرتكي ــة الل قيم

ســبيل املثــال %18 يف يــوم واحــد يف 23 

ترشيــن الثاÝ/نوفمــرب املــايض. ويف محاولــة 
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الحتــواء املخــاوف تقــول الســلطات الرتكيــة 

لكــن   ،21% تبلــغ  التضخــم  نســبة  ان 

خــرباء اقتصاديــ× ومعارضــ× يقولــون ان 

ــو  ــي وه ــم الحقيق ــي الرق ــلطات تخف الس

.58%

ــ×  ــن املوظف ــة م ــب الغالبي ــد روات وÒ تع

والعــ�ل تكفيهــم لســد رمقهــم، بعدمــا 

يف  الرشائيــة  قدرتهــا  معاشــاتهم  فقــدت 

ظــل التضخــم، يف بلــد يبلــغ فيــه الحــد 

االد" لالجــور نحــو 2800 لــ°ة تركيــة اي 

مــا يعــادل نحــو 200 دوالر فقــط، علــ� 

بــان الــدوالر كان يســاوي 0ــاÝ لــ°ات قبــل 

االزمــة الحاليــة وتخطــى حاليــا ال 13 لــ°ة.

ــ×،  ــرباء االقتصادي ــرات الخ ــب تقدي وبحس

الســلع  أســعار  ارتفــاع  بســبب  فإنــه 

وانهيــار قيمــة الرواتــب، يلجــأ العديــد مــن 

املواطنــ× األتــراك اىل محاولــة رشاء الــدوالر 

لضــ�ن مــا تبقــى مــن قيمــة لألمــوال 

الــدوالر  رشاء  اىل  يلجــأ  كــ�  بحوزتهــم، 

التجــار والصناعيــون لضــ�ن اســتمرارية 

أع�لهــم وارباحهــم، وهــذا التهافــت عــىل 

الــدوالر، يعــزز مــن فقــدان اللــ°ة ألهميتهــا 

ــدوالر. ــة ال ــود قيم ــن صع ــايل م وبالت

ــر  ــة تتأث ــ°ة الرتكي ــول ان الل ــس رسا الق ولي

ــر  ــا التوت ــن بينه ــة م ــل خارجي أيضــا بعوام

الحــاد الــذي أصــاب العالقات مع واشــنطن، 

وايضــا التنافــس والــرصاع اإلقليمــي مــع 

واالمــارات،  الســعودية  بينهــا  مــن  دول 

واالنخــراط العســكري الــرت( يف الشــ�ل 

الســوري والحــرب الليبيــة، والخالفــات مــع 

ــورط  ــة اىل الت ــدا، باالضاف ــي× تحدي الفرنس

يف الحــرب االذرية-االرمينيــة والــرصاع عــىل 

مصــادر الطاقــة يف رشق املتوســط الــذي 

ــان  ــع اليون ــال م ــول اىل رشارة اقتت كاد يتح

والفرنســي×، وخالفــات متفاقمــة مــع مــرص.

ــا  ــة انه ــ°ة الرتكي ــة الل ــات ازم ــن مفارق وم

املناطــق  الســلبية عــىل  تأث°اتهــا  تركــت 

الشــ�ل  يف  تركيــا  لســيطرة  الخاضــع 

الســوري، حيــث كانــت الســلطات املحليــة 

املواليــة لرتكيــا يف تلــك املناطــق، بــدأت 

باعتــ�د اللــ°ة الرتكيــة يف التعامــالت املاليــة 

والحركــة التجاريــة املرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 

وســاهم  الرتكيــة،  االقتصاديــة  بالعجلــة 

انهيــار اللــ°ة يف الحــاق رضر كبــ° èداخيــل 

ــية  ــم املعيش ــق وقدرته ــك املناط ــكان تل س

بعدمــا  وذلــك  الســلع،  اســعار  وارتفــاع 

تخلــوا عــن اعتــ�د اللــ°ة الســورية، لصالــح 

ــة. ــ°ة الرتكي الل

الل°ة السورية

للتدليــل عــىل حجــم التدهــور الــذي أصــاب 

ــدوالر كان  ــارة إىل ان ال ــي اإلش ــ°ة، تكف الل

يعــادل نحــو 47 لــ°ة قبــل نحــو عــرشة 

اعــوام، اي مــع بدايــة الحــرب الســورية 

داخليــة  قــوى  فيهــا  انخرطــت  التــي 

ــادل يف الســوق  ــا يع ــه حالي ــة، لكن وخارجي

الســوداء حــواىل 3500 بعدمــا كان بلــغ منــذ 

ــ°ة. ــة االف ل ــن اربع ــ¥ م ــهور اك ــدة ش ع

وفقــدت الدولــة الســورية مقومــات بقائهــا 

تحــت  مــن  خرجــت  بعدمــا  اقتصاديــا 

ســيطرتها العديــد مــن املــدن واملحافظــات 

ــا،  ــاج فيه ــة االنت ــت عجل ــية وتعطل الرئيس

منــذ  اندلعــت  التــي  الحــرب  ظــل  يف 

الحكوميــة  القــوات  بــ×   ،2011 العــام 

ــا  ــل معارضــة مســلحة، هيمــن عليه وفصائ

ــون» يف الســنوات  ــون» و»االرهابي «الجهادي

الالحقــة.

ــ°ان  ــ° ن ــدأت تتــالىش بشــكل كب ومــا ان ب

الحــرب، يف ظــل مقاطعــة دوليــة شــبه 

ــتثناءات  ــع اس ــورية، م ــة الس ــاملة للدول ش

مــن روســيا والصــ× وإيــران التــي حافظــت 

عــىل دعمهــا لدمشــق عســكريا واقتصاديــا، 

االمريــ$  الرئيــس  ادارة  فرضــت  حتــى 

ــون  ــات «قان ــد ترامــب عقوب الســابق دونال

قيــرص» التــي شــددت الخنــاق عــىل اي 

تعامــالت ماليــة او اقتصاديــة مــع دمشــق، 

وحرمهــا مــن حركــة االمــوال والعالقــات 

ــم  ــاب يف الصمي ــة، واص ــة الخارجي التجاري

التــي  االعــ�ر  اعــادة  ايضــا مرشوعــات 

كانــت قــد بــدأت تلــوح يف االفــق، وكان 

¬كــن لهــا ان تســاهم يف ضــ�ن تدفــق 

وبالتــايل  البــالد،  اىل  االجنبيــة  للعمــالت 

ــة  ــة النقدي ــن الح�ي ــ× م ــوع مع ــ° ن توف

ــورية. ــ°ة الس لل

ويف تطــور Ò يكــن متوقعــا، غــرق لبنــان 

اقتصاديــا، وقطاعــه املــرصيف، يف اســوا ازمــة 

نتائجهــا  مــن  املعــارص، وكان  تاريخــه  يف 

ــم  ــ×، ث ــابات املودع ــوك لحس ــاز البن احتج

فــرض قيــود مشــددة عــىل ســحبها، خاصــة 

ــكل  ــا ش ــو م ــدوالر، وه ــة بال ــك املفتوح تل

ضغطــا إضافيــا عــىل االقتصــاد الســوري 

ــورية. ــ°ة الس ــىل الل وع

ــس  ــن الرئي ــا اعل ــ°ون عندم ــأ كث وÒ يتفاج

يوليــو  Äــوز/  يف  االســد  بشــار  الســوري 

ــام االســتث�ر  ــق األكــرب أم املــايض، ان العائ

الســوري×  امــوال  يف  يتمثــل  ســوريا  يف 

املتعــ¥ة،  اللبنانيــة  البنــوك  يف  املجمــدة 

عــن  تتحــدث  التقديــرات  ان  اىل  مشــ°ا 

ــار دوالر  ــار دوالر و60 ملي ــ× 40 ملي ــا ب م

ــان،  مــن األمــوال الســورية املجمــدة يف لبن

ــاط اقتصــاد بحجــم  وهــو مــا «يكفــي إلحب

اقتصادنــا».

العقوبــات  عــىل  لاللتفــاف  محاولــة  ويف 

وإجــراءات املقاطعــة الغربيــة التــي فرضــت 

ــة،  ــا االهلي ــة حربه ــذ بداي عــىل دمشــق من

ــة،  ــد مــن الــرشكات االلتفافي شــكلت العدي

 Ýمســتفيدة مــن النظــام املــرصيف اللبنــا

والحركــة التجاريــة بــ× لبنــان وســوريا، 

ــها  ــىل نفس ــهل ع ــل ان تس ــن اج ــك م وذل

اىل  املســتوردة  البضائــع  0ــن  تســديد 

الســوق الســوري عــن طريــق املعابــر الربيــة 

ــان. ــع لبن م

النظــام  تعــ¥  ان  الخــرباء  يقــول  ولهــذا، 

ــة  ــه رضب ــاÝ، ســاهم يف توجي املــرصيف اللبن

يف الصميــم للــ°ة الســورية التــي كان لبنــان 

èثابــة رشيــان حيــاة بالنســبة اليهــا، حيــث 

تقــدر األمــم املتحــدة حجــم الخســائر التــي 

ــرشة  ــالل ع ــوري خ ــاد الس ــت االقتص أصاب

ــار دوالر. ــن 530 ملي ــ¥ م ــوام، اك اع

ــاع  ــ¥ القط ــع تع ــه م ــت ان ــن الالف وكان م

يرتفــع  الــدوالر  راح  لبنــان،  يف  املــرصيف 

بقــوة امــام اللــ°ة الســورية وبلغــت حــدود 

تاريــخ  يف  االوىل  للمــرة  لــ°ة  االف  ال5 

ســوريا، قبــل ان تفــرض الســلطات الســورية 

اجــراءات قمعيــة بحــق املتالعبــ× ببيــع 

الــدوالر ورشاءه، فتعــاود اللــ°ة تعافيهــا 

الــدوالر  مقابــل  اىل 3500  وتصــل  قليــال 

الوالحــد.

االنهيــار  هــذا  فــإن  الحــال،  وبطبيعــة 

للــ°ة الســورية، يف ظــل حالــة Ò يعدهــا 

ــعار،  ــالء األس ــم وغ ــن التضخ ــوريون م الس

تــرك آثــاره املدمــرة عــىل رشائــح اجت�عيــة 

التــي  العائــالت  االف  وخاصــة  واســعة، 

يعتمــد معيلوهــا عــىل الرواتــب الحكوميــة 

الثابتــة، وتــرضرت قدرتهــم عــىل تأمــ× 

ــدات  ــاء واملول ــ° الكهرب الغــذاء ودفــع فوات

والحاجــات االساســية االخــرى.

وللتدليــل عــىل حجــم االنهيــار الــذي اصــاب 

ماليــ× الســوري×، فــان راتــب املوظــف كان 

قبــل ازمــة االنهيــار االخــ°ة املتدحرجــة 

ــو  ــال نح ــغ مث ــايض، كان يبل ــام امل ــذ الع من

30 الــف لــ°ة èــا يعــادل 600 دوالر، لكنــه 

 Ò ،االن برغــم ارتفاعــه عــىل 60 الــف لــ°ة

تعــد قيمتــه تعــادل ســوى حــواىل 13 دوالرا.

ــن  ــه م ــرباء ان ــب الخ ــح بحس ــن الواض وم

للحــرب  اقليمية-دوليــة  تســوية  دون 

االقتصــاد  اىل  الحيــاة  تعيــد  الســورية، 

الســوري، ســيكون مــن الصعــب عــىل اللــ°ة 

ــا، يف  ــف ترنحه ــود ووق ــتمرار يف الصم االس

بلــد يقــدر برنامــج االغذيــة العاملــي التابــع 

لالمــم املتحــدة ان اكــ¥ مــن 12 ماليــ× 

شــخص فيــه يعانــون مــن الجــوع، ويعيــش 

%90 مــن الســوري× تحــت خــط الفقــر 

وتطــال البطالــة اكــ¥ مــن 42%.

الل°ة اللبنانية

ليــس مــن وصــف أكــ¥ داللــة عــىل املشــهد 

اللبنــاÝ، التوصيــف الــذي اســتخدمه البنــك 



9 5 9 4
 العدد 216 

2021الســنة الثامنـة عشر
كانــــون االول / ديسمـــبر 

ـــــــادفـــ

ــا  ــه م ــال ان ــا ق ــان عندم ــول لبن ــدويل ح ال

ــه منــذ خريــف العــام 2019، يشــكل  يعاني

«احــد اســوأ ثــالث أزمــات اقتصاديــة يف 

ــذ 150 ســنة». ــاÒ من الع

ــدأت  ــا، ب ــام 2020 تقريب ــة الع ــذ بداي ومن

ــث  ــدوالر حي ــام ال ــا أم ــد قيمته ــ°ة تفق الل

مقابــل  لــ°ة  وقتهــا 1500  تبلــغ  كانــت 

 30 اليــوم  وتالمــس  الواحــدة،  الــدوالر 

ــ°ة وفــق ســعر الــرصف يف الســوق  ــف ل أل

يعهــد   Ò انهيــارا  يشــكل  مــا  الســوداء، 

اللبنانيــون مثلــه مــن قبــل.

ــة عــىل الحــد األد"  ــ� حافظــت الدول وبين

لألجــور عنــد حــواىل 700 الــف لــ°ة عندمــا 

كانــت تعادل نحــو 500 دوالر قبــل االنهيار، 

ــل  ــادل أق ــح االن يع ــد االد" اصب ــان الح ف

ــك بالتزامــن مــع ازمــة  مــن 30 دوالرا، وذل

ــوك عــن  ــ� امتنعــت البن ــدوالر بين شــح ال

تســديد ودائــع الــدوالر الصحابهــا، اال وفــق 

رشوط مشــددة وقاســية.

وبحســب الخــرباء، فــإن مــن بــ× األســباب 

التــي ســاهمت يف انهيــار اللــ°ة، البنــك 

ــور  ــف التده ــه لوق ــة من ــزي يف محاول املرك

ــن  ــب م ــرصيف، طل ــاع امل ــل يف القط الحاص

البنــوك يف صيــف العام 2020 رفع رأســ�لها 

بنســبة %20 للســ�ح لهــا èواصلــة العمــل 

بشــكل اكــ¥ اســتقرارا، وهــو مــا تطلــب 

منهــا فــرض اجــراءات قاســية عــىل املودعــ× 

ــوع تحــت قبضــة  ــب الوق واموالهــم، لتتجن

ســلطة البنــك املركــزي مبــارشة اذا ظلــت يف 

تع¥هــا.

ــع  ــن املناف ــبكة م ــإن ش ــرباء، ف ــرأي الخ وب

ــي× ورشكات  ــك والسياس ــ× البن ــة ب املتبادل

شــبكة  ضمــن  تواطــأت  االمــوال،  رصف 

الــدوالرات  المتصــاص  معقــدة  آليــات 

مــن الســوق وجيــوب املواطنــ×، لتأمــ× 

ــوك عــىل  ــدرة البن ــك ق ــا èــا يف ذل مصالحه

تعزيــز  يف  ســاهم  مــا  وهــو  االســتمرار، 

ــل  ــال الهائ ــالل االقب ــن خ ــدوالر م ــعر ال س

عليــه، وبالتــايل اىل االنهيــار التاريخــي للــ°ة 

اللبنانيــة.

وبطبيعــة الحــال، هنــاك عوامــل أخــرى 

البنــك  وتدخــل  االنهيــار  لهــذا  مهــدت 

ــات آالف  ــؤÒ ملئ ــكل امل ــذا الش ــزي به املرك

 Ýاللبنــا االقتصــاد  كان  فقــد  املودعــ×، 

يعــاÝ مــن مالمــح هشاشــة واضحــة، متأثرة 

بتداعيــات الحــرب الســورية والعقوبــات 

عــىل دمشــق، وســوء ادارة الدولــة والفســاد 

والهــدر الهائــل يف املــوارد الضئيلــة، وتعطــل 

والغربيــة  العربيــة  االســتث�رات  تدفــق 

عــىل البلــد، èــا يف ذلــك التأثــ°ات الســلبية 

وبــاء  عــن  الناتجــة  االغــالق  الجــراءات 

كورونــا منــذ العــام 2020.

ان  حقيقــة  اىل  ايضــا  الخــرباء  ويلفــت 

ال80%  تتخطــى  بنســبة  يعتمــد  لبنــان 

مــن  يحتاجــه  مــا  كل  اســت°اد  عــىل 

ــوارد  ــتنزافا مل ــل اس ــا ¬ث ــو م ــارج، وه الخ

الــدوالر طــوال العقــود الثالثــة املاضيــة 

ــرشات  ــة ع ــه االج�لي ــت قيمت ــي تخط الت

مليــارات الــدوالرات، فيــ� يفتقــر البلــد 

ــا مــا مــع  ــة تحقــق توازن اىل قيمــة تصديري

حركــة االســت°اد الطاغيــة يف كل القطاعــات 

االســتهالكية.

كــ� ان الحركــة االحتجاجيــة التــي انفجــرت 

اىل  باإلضافــة   ،2019 العــام  خريــف  يف 

الحاقهــا الكثــ° مــن الــرضر يف عجلــة االنتاج 

الرضائــب  مــن  للدولــة  املــوارد  وتأمــ× 

والرســوم املختلفــة بســبب االغــالق وتعطيل 

بشــكل  اضعــف  الحكومــة،  مؤسســات 

هائــل الثقــة الالزمــة الي عمليــة مــن اجــل 

الصمــود يف وجــه الــدوالر، وســاد إحســاس 

عــام بــأن األســوأ قــادم، وان مــالذ املواطنــ× 

عمومــا يكــون بتحويــل مدخراتهــم باللــ°ة 

اىل الــدوالر لتقليــص مســتوى خســارتهم 

ــة. النقدي

مــؤرشا  كان  التــي  الحقائــق  بــ×  ومــن 

ــار  ــم االنهي ــة، وحج ــوء ادارة االزم ــىل س ع

الحاصــل، فــان التقديــرات الرســمية كانــت 

تشــ° اىل ان احتياطــي لبنــان مــن الــدوالر، 

ــار  ــو 31 ملي ــورة 2019»، نح ــل «ث ــغ قب بل

دوالر، لكنــه تراجــع يف غضــون أشــهر اىل 

16 مليــار دوالر، فيــ� يقــول معارضــون ان 

العديــد مــن رجــال الدولــة الكبــار واالثرياء، 

ــن  ــدوالرات م ــارات ال ــب ملي ــوا بتهري قام

اموالهــم مــن البنــوك اللبنانيــة، اىل الخــارج.

عجــل كل ذلــك يف التداعــي املثــ° للــ°ة 

اللبنانيــة، فيــ� اســتغل التجــار الكبــار ازمــة 

شــح الــدوالر للتحكــم يف اســعار الســلع 

املســتوردة مــن الخــارج، وقفــز عــىل ســبيل 

املثــال ســعر علبــة احــد انــواع الســجائر مــن 

ــا، وهــو  ــ°ة حالي ــف ل ــ°ة اىل 14 أل ــف ل ال

ــات  ــلع والخدم ــىل كل الس ــحب ع ــا ينس م

والوقــود  واالدويــة  والحيويــة  األساســية 

ــا. ــاء وغ°ه والكهرب

ويــكاد يتفــق الخــرباء االقتصاديــون انــه مــن 

ــا  ــك تصــورا جريئ ــة Äتل ــة فاعل دون حكوم

املعيــيش  االقتصــادي  االنهيــار  ملعالجــة 

املتشــابك، لــن يتمكــن لبنــان مــن اســتعادة 

ــتثمرين  ــة املس ــايل ثق ــه وبالت ــة بنظام الثق

اوال  تطالــب  التــي  املانحــة  والجهــات 

واســعة  اصالحيــة  اجــراءات  بتطبيــق 

الســتئناف تقد¬تهــا املاليــة.

Ýالتومان االيرا

كثــ°ا مــا عانــت العملــة الوطنيــة اإليرانيــة 

مــن تقلبــات كبــ°ة وغــ° مضبوطــة خصوصا 

يف الســنوات االخــ°ة مــع تصاعــد العقوبــات 

عــىل  ال  االمريكيــة،  وتحديــدا  الغربيــة، 

االقتصــاد االيــراÝ وحــده، واBــا عــىل املئــات 

واالشــخاص،  والــرشكات  املؤسســات  مــن 

يف محاولــة الجبــار طهــران عــىل تقديــم 

ــووي،  ــا الن ــق بربنامجه ــ� يتعل ــازالت في تن

ــي. ــا االقليم ونفوذه

الــدوالر  رصف  ســعر  يــرتاوح  وحاليــا، 

كثــ°ا  وهــو  تومــان،  الــف   31 بحــدود 

مــا يرتاجــع بنســب كبــ°ة، فعــىل ســبيل 

املثــال، كان قبــل نحــو عــام يعــادل 32 الــف 

تومــان، لكنــه تراجــع بعــد ذلــك اىل 22 

الــف تومــان، بعدمــا اضطــر البنــك املركــزي 

االيــراÝ اىل ضــخ الكثــ° مــن عمليــة الــدوالر 

يف االســواق لكبــح جــ�ح االنهيــار.

ــويل  ــىل ت ــة ع ــهور قليل ــوى ش ــض س Ä Òو

ــب  ــيس منص ــم رئي ــد ابراهي ــس الجدي الرئي

ــه،  ــة ل ــد كأولوي ــذي تعه ــو ال ــة وه الرئاس

ووقــف  االقتصاديــة،  االزمــات  èعالجــة 

لكــن  الــدوالر.  امــام  التومــان  تدهــور 

االرقــام تشــ° اىل ان الــدوالر كان يعــادل 

عنــد توليــه منصبــه، نحــو 25 الــف تومــان، 

وهــو بذلــك ســجل تراجعــا بنحــو 25%.

ــره القــايس  ــار قيمــة التومــان اث ــرك انهي وت

الذيــن  االيرانيــ×  ماليــ×  حيــاة  عــىل 

وجــدوا كاالتــراك والســوري× واللبنانيــ×، 

مدخراتهــم املاليــة تتبخــر امــام اعينهــم، 

او  الــدوالر،  رشاء  اىل  باللجــوء  فبــدأوا 

ــا  ــاذ م ــارات، النق ــة والعق العمــالت الذهبي

¬كــن انقــاذه مــن اموالهــم، وهــو تهافــت 

ســاهم بطبيعــة الحــال ايضــا، يف تعزيــز 

قيمــة الــدوالر وتقويتــه.

والعوامــل  العنــارص  وتتقاطــع  تتشــابهه 

التــي تتســبب يف انهيــار العمــالت الوطنيــة 

ــران،  ــان وإي ــوريا ولبن ــا وس ــن تركي ــكل م ل

ــن  ــا، لك ــة وفرادته ــة كل حال ــع خصوصي م

ــادات هــذه  ــا ان اقتص الجامــع فيــ� بينه

ــض  ــا البع ــر ببعضه ــة وتتأث ــدول متداخل ال

ــة  ــة، وخاص ــة الجاري ــورات االقليمي وبالتط

ــي  ــكرية الت ــة والعس ــات االمني يف االضطراب

ــا  ــر ايض ــ� تتأث ــاك، مثل ــا وهن ــل هن تحص

بتطــورات امللــف النــووي االيــراÝ يف فيينــا، 

ــها. ــا وكواليس ــري يف لياليه ــا يج وم

ــا اذا كان  è ــق ــؤال يتعل ــاك س ــى هن ويبق

ــدول  ــك ال ــدى تل ــامل يف اح ــراج الش االنف

ــالث  ــدول الث ــارشا عــىل ال ــ°ا مب ســيرتك تأث

االخــرى، ومــا هــو مــدى هــذا التغيــ° 

ــات  ــم االلتف ــن امله ــل م ــ� يظ ــا. ك إيجابي

اىل التأثــ°ات السياســية املحتملــة الســتمرار 

النفــق املظلــم الــذي دخلتــه اللــ°ات الرتكية 

 ،Ýوالســورية واللبنانيــة والتومــان اإليــرا

ــه  ــة كلفت ــم حصيل ــينتهي، وااله ــى س ومت

ــة. النهائي

لبنان يعتمد بنسبة تتخطى 
ال80% على استيراد كل 

ما يحتاجه من الخارج، وهو 
ما يمثل استنزافا لموارد 

الدوالر طوال العقود الثالثة 
الماضية التي تخطت قيمته 

االجمالية عشرات مليارات 
الدوالرات، فيما يفتقر البلد 

الى قيمة تصديرية تحقق 
توازنا ما مع حركة االستيراد 

الطاغية في كل القطاعات 
االستهالكية.
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كانــــون االول / ديسمـــبر 

صحيفة بريطانية  
نساء االنبار يتمتعن 

بحريات جديدة بعد حقبة داعش

ــة  ان ايمــ البري ايننشــال  ال ــة  بــر  اع

ــة االنبــا  ا و الداعشــ لم ــ عــا ان ال يــو اال

ــة  ــ ن ريــ  ث ا ل ــبب ــ  و ال ــر النــ و

ريــا  ال ــ  مثــ  عــة  و ــر م ــة  ا اي

ــد دي ال

«هراطقــة»، اال ان قوانــ× التنظيــم املتطرفة 

املذهــب  مــن  املســل�ت  ايضــا  طالــت 

جمعتهــا  التــي  الشــهادات  وان  الســني، 

نســاء  بــان  افــادت  حقوقيــة  منظــ�ت 

الســنة أجــربن عــىل تغطيــة أجســادهن 

ــة  ــاب رشط ــن عق ــن يواجه ــل، أو ك بالكام

االخــالق التابعــة لداعــش.

وتابــع التقريــر ان نحــو نصــف مليــون مــن 

ــام  ــروا مــن داعــش يف الع ــار ف ســكان االنب

2014، واضطــروا اىل االنتقــال اىل بغــداد 

ــن  ــا ان كث°ي ــم كوردســتان، مضيف واىل إقلي

انتقلــوا مــن الفلوجــة، وهــي مدينــة بلســم 

صديــق، إىل مدينــة شــقالوة يف كوردســتان، 

اســم «شــقلوجة»،  عليهــا  اطلــق  حيــث 

وهــذه املناطــق كانــت عمومــا ليرباليــة 

االجت�عيــة  الناحيــة  مــن  اكــرب  بشــكل 

ــار. ــة باألنب مقارن

املعلمــ×  أحــد  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

الــذي غــادر الفلوجــة يف العــام 2014، قولــه 

ــور،  ــه لالم ــ°ت رؤيت ــوة غ ــذه الخط ان ه

وانــه «عندمــا نــزح إىل شــقالوة، رأى ثقافــة 

ــاك،  ــه اىل هن ــرد وصول ــه èج ــرى»، وان أخ

ــا. ــن وجهه ــاب ع ــه النق ــت زوجت خلع

 Ýكــ� نقلــت الصحيفــة عــن أبــرار العــا

(29 ســنة)، وهــي اول ســيدة تــرتأس دائــرة 

ــة  ــ�ت الدولي ــع املنظ ــيق م ــار للتنس االنب

غــ° الحكوميــة، قولهــا انــه خــالل فــرتة 

اىل   2014 عامــي  بــ×  الطويلــة  النــزوح 

2016 ومــا بعدهــا، فــان االنباريــ× انفتحــوا 

ــا  ــه عندم ــة ان ــرى، مضيف ــق اخ ــىل مناط ع

العمــل  عليهــن  كان  النســاء،  «نزحــت 

لكســب لقمــة العيــش ومســاعدة الرجــال.. 

ــرأة». ــ× للم ــة Äك ــذا كان èثاب وه

وتحــدث التقريــر عــن متجــر ملســتحرضات 

يضــم  الرمــادي،  يف  مزدحــم  التجميــل 

معروضــات مــن املالبــس الداخليــة املثــ°ة، 

وقــال ان رجــال مســؤوال عــن املحاســبة، 

كان يشــيد بالتغيــ°ات التــي حدثــت والتــي 

التجميــل  ملنتجــات  اكــرب  ســوقا  تخلــق 

النســائية، مشــ°ا اىل ان العديــد مــن زمالئــه 

ــاء. ــن النس ــم االن م ــ× ه العامل

ريحــان فــوزي (27 عامــا)، التــي تعمــل 

ــع املالبــس، واجهــت معارضــة  يف محــل لبي

مــن اقاربهــا الذيــن «Ò يتمكنــوا مــن تقبــل» 

ــة. ــا يف مجــال املحاســبة املالي عمله

واشــارت الصحيفــة اىل ان ريحــان فــوزي 

التــي نزحــت عائلتهــا اىل بغــداد، تقــول 

ــا  ــون حالي ــابقا يحاول ــا س ــن انتقدوه ان م

ــم. ــل لبناته ــىل عم ــور ع العث

ولفتــت الصحيفــة اىل ان ريحــان فــوزي 

رفضــت مؤخــرا عرضــا للــزواج الن خطيبهــا 

اراد منهــا التوقــف عــن العمــل. ومــع ذلــك، 

ــا املتاحــة االن،  ــاك حــدود لحريته ــان هن ف

ــل  ــا اىل العم ــا يقودونه ــزال اقاربه ــا ي اذ م

كل يــوم حتــى ال تضطــر اىل ركــوب ســيارة 

ــا. التاكــيس èفرده

بلســم  ان  بالقــول  الصحيفــة  وختمــت 

صديــق التــي اضطــرت للنــزوح اىل بغــداد، 

االن  تحــاول  الفلوجــة،  اىل  االن  وعــادت 

ادخــار املــال مــن اجــل رشاء ســيارة، مضيفة 

ــا  ــن صديقاته ــد م ــح العدي ــ� اصب ــه في ان

ــزواج االن  ــزم ال ــات بيــوت، فانهــا ال تعت رب

ــا امــراة حــرة.. ال اريــد أن  قائلــة بتحــد «ان

ــيل». ــيطر ع ــد ويس ــأ^ اح ي

ــون  ــ× يقول ــة ان االنباري ــت الصحيف وتابع

«¬كنكــم شــكر داعــش» االن اذ انــه يف 

ــمح  ــوف ان تس ــ° املأل ــن غ ــايض كان م امل

لبناتهــا  املحافظــة  هــذه  يف  العائــالت 

ــود  ــن القي ــيارة، لك ــادة الس ــل او قي بالعم

بــدأت تتــالىش حاليــا.

واوضحــت الصحيفــة ان هــذا التغيــ° «مثــ° 

ــعة  ــم البش ــر اىل ان الجرائ ــة بالنظ للدهش

ــالل  ــاء خ ــد النس ــش ض ــا داع ــي ارتكبه الت

ــم  ــلحي التنظي ــة»، اذ ان مس ــم الخالف حك

االقليــة  مــن  وفتيــات  نســاء  خطفــوا 

واســتعبدوهن  وســجنوهن  االيزيديــة 

ــزواج  ــ° دياناتهــن وال واجربوهــن عــىل تغي

القــرسي وتاجــروا بهــن يف اســواق العبودية، 

وهــو مــا قالــت االمــم املتحــدة انــه يرقــى 

إىل مســتوى «االبــادة الج�عيــة».

واشــارت اىل انــه بينــ� قــام داعــش بأبشــع 

الجرائــم بحــق االيزيديــ× الذيــن اعتربهــم 

تعتــرب مــن اكــ¥ مناطــق العــراق محافظة يف 

تقاليدهــا، وعانــت مــن التطــرف االســالمي 

منــذ الغــزو االمريــ$ العــام 2003، ¬ــر 

الســنية،  العشــائري بغالبيتــه  مجتمعهــا، 

ولكنهــا  الطفيفــة  «التغيــ°ات  ببعــض 

مهمــة».

ــة  ــ°، وهــي فني ــة عــن عب ــت الصحيف ونقل

تعمــل يف مختــرب وكانــت واحــدة مــن عــدد 

قليــل مــن النســاء اللــوا^ كــن يعملــن قبــل 

ظهــور داعــش، قولهــا ان «العائــالت كانــت 

يف الســابق Äنــع الفتيــات مــن الذهــاب إىل 

العمــل، واالن هنــاك منافســة إللحاقهــن 

ــف». بالوظائ

وبحســب تقديــرات منظمــة العمــل الدولية 

فــان مشــاركة املــرأة العراقيــة االج�ليــة يف 

قــوة العمــل تبلــغ 20 % فقــط. وال تتوفــر 

ــة  ــكل محافظــة عراقي ــرات مشــابهة ل تقدي

بشــكل منفصــل.

ونقلــت الصحيفــة يف تقريــر ترجمتــه مجلــة 

«فيــيل»، عــن العراقيــة بلســم صديــق (27 

عامــا) والتــي تعمــل حاليــا يف مقهــى وتحلم 

بــان Äتلــك مقهــى خــاص بهــا، قولهــا «لــو 

ــن نازحــ×،  ــا وÒ نك ــأت داعــش اىل هن Ò ي

ــن عــىل العمــل  ــزال غــ° قادري ــا ن فرèــا م

هنــا كنســاء».

ولفتــت الصحيفــة اىل انــه «عندمــا يســتويل 

الجهاديــون القتلــة عــىل بلدتــك ويفرضــون 

ــور  ــب أن تتص ــن الصع ــزوح، فم ــك الن علي

أن مثــل هــذه الفظائــع ¬كــن ان يكــون لهــا 

ــم  ــبة لبلس ــه بالنس ــا%»، اال ان ــب إيج جان

صديــق التــي كانــت ترتــدي رسواال باللــون 

الفــ°وزي وهــي املالبــس التــي كان محظــور 

عليهــا ارتدائهــا مــن قبــل، فقــد «جلــب 

ــة  ــار يف النهاي ــة االنب ــش ملحافظ ــزو داع غ

ــدة». ــات جدي شــيئا غــ° متوقــع: حري

التــي  االنبــار  ان  اىل  الصحيفــة  واشــارت 
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وكان أمــ× بغــداد قــد قــال يف بيــان إن 

حقــق  املتنبــي  زقــاق  تأهيــل  "مــرشوع 

اىل  ولفــت  متقدمــة"،  إنجــاز  نســب 

بأعيــاد  االحتفــال  فعاليــات  تنظيــم  ان 

امليالديــة  الســنة  ورأس  املجيــد  امليــالد 

وانطالقهــا يكــون مــن املتنبــي، مشــددا 

ــأن يكــون زقــاق املتنبــي  عــىل "املســاعي ب

آهــًال بالحركــة التجاريــة ليــًال ،أســوة ببقيــة 

األنشــطة  وعــودة  العاصمــة،  شــوارع 

ــل يف  ــن اللي ــرة م ــاعات متأخ ــة لس التجاري

جميــع شــوارع ومناطــق بغــداد"، بحســب 

قولــه، مزيــدا القــول أن رئيــس الــوزراء 

املتنبــي. تأهيــل  يومــي  بشــكل   يتابــع 

الجمعــة  أيــام  عــادًة  الشــارع  ويعــّج 

والشــباب،  الطــالب  ســي�  ال  بالــرواد، 

ــابق.  ــل الس ــي الجي ــاÝ ومثقف ــك بفن وكذل

وزيــن الشــارع الواقــع عــىل ضفــة نهــر 

تأهيلــه،  إعــادة  بعــد  الرشقيــة  دجلــة 

بشــجرة كبــ°ة لعيــد امليــالد الــذي تصــادف 

ليلــة افتتاحــه، كــ� جــرى تأهيــل واجهــات 

املحــال املنتــرشة عــىل جانبيــه، وكذلــك 

رشفــات األبنيــة الواقعــة عــىل امتــداده؛ 

الشــارع  الفتتــاح  كبــ°  احتفــال  وأقيــم 

ــزف  ــة، وع ــروض مرسحي ــة ع ــن إقام تضم

البغــدادي،  الــرتاث  تحــا(  للموســيقى 

كبــ°  جمهــور  االحتفــال  اىل  وحــرض 

ــاعات  ــه حتــى س ــت فعاليات ــت تواصل الف

املراقبــ×. بحســب  الليــل  مــن   متأخــرة 

 Ýــا ــه يع ــادة تأهيل ــل إع ــارع قب وكان الش

وهــو  التحتيــة،  بنــاه  يف  اإلهــ�ل  مــن 

مــا دفــع مثقفــ× وصحفيــ× وأكاد¬يــ× 

ــبات  ــة يف مناس ــوة الحكوم ــعراء إىل دع وش

الشــارع  تأهيــل  إعــادة  لتبنــي  عــدة 

ــق  ــة؛ وأطل ــه الثقافي ــم أهميت ــكل يالئ بش

عــىل الشــارع التاريخــي يف العــام 1932 

ــك فيصــل األول اســم الشــاعر  ــد املل يف عه

ــي (915 - 965)  ــب املتنب ــو الطي الشــه° أب

العباســية. الدولــة  عهــد  يف  ولــد   الــذي 

وعــىل طــول الشــارع الــذي رصــف مــن 

ــة  ــات املحــالت املبني ــد، نّظفــت واجه جدي

بالطابــوق وطليــت، كــ� الرشفــات الصغــ°ة 

الحديديــة املزخرفــة واألعمــدة املرتاصــة؛ 

ــة،  ــواح خشــبية صغــ°ة متطابق وعّلقــت أل

املتاجــر، عــىل مداخلهــا،  تحمــل أســ�ء 

ــد  ــواء عي ــك بأض ــات كذل ــت الرشف و تزّين

امليــالد، بحســب املراســل×؛ وفتحــت متاجــر 

 Ýقليلــة أبوابهــا، فيــ� علــت أصــوات األغــا

العراقيــة مــن مكــربات الصــوت يف الشــارع 

ــزوار  ــال ال ــة، وج ــواء االحتفالي ــط األج وس

األمنيــة  القــوات  لهــم  ســمحت  الذيــن 

املنتــرشة يف املــكان بســلوك الشــارع، حامل× 

االحتفــال. لتصويــر  الجوالــة   هواتفهــم 

ويقــول زهــ° الجزائــري البالــغ مــن العمــر 

ــذ  ــارع من ــذا الش ــاد "ه ــه يرت ــاً ان 75 عام

االنبــاء  لــوكاالت  مضيفــاً  الســتينات"، 

ــراق،  ــخ الع ــداً بتاري ــم ج ــارع مه ــه ش "إن

امللــك  وتــوج   ...Ýالعثــ� العهــد  منــذ 

 افتتاح المتنبي ببغداد
مثقفون: 

لن يكتمل المهرجان اال بتأهيل الرشيد

نبــ  ــا الم ــ  كانــون االول    ــداد  ب ــ  ا
ــ  ــة و ن ــة وال ا ــ الث ا عال ــ و با م و  المشــ
ا  ــ ــ ل ــا  ــ ل ــ  رم عــاد  عــد  ة  ــ ا الس
ــة  مــة العرا ــ العا ــو  ــ ال ن ــ وال ا الشــريان الث
ع  ا ــ  والم م ســ الم ــ  ري عــ مــ  عاد  ــ ا
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فيصــل عــىل مســافة قريبــة مــن هنــا"، 

مضيفــا "شــعرت بإحســاس جميــل بــأن 

ــة  ــة جميل ــت بقع ــة أصبح ــذه أول بقع ه

يف وســط بغــداد وشــعرت بالفــرق بينهــا 

وبــ× الشــوارع األخــرى وأÄنــى أن يشــمل 

ــاً". ــاذي أيض ــيد املح ــارع الرش ــد ش  التجدي

وشــاهد املراســلون فرقــة موســيقية تعــزف 

ــاف  ــة عــىل ضف ــة التقليدي األلحــان العراقي

ــو،  ــار والبيان ــدّف والغيت ــة، بالعــود وال دجل

فيــ� ارتفعــت األلعــاب الناريــة يف الســ�ء. 

ــهراً  ــارع أش ــم الش ــادة ترمي ــتغرقت إع واس

وبــات  أرصفتــه،  تكــرس  جــرى  بعدمــا 

كان  التــي  والرمــال  بالحــيص  ممتلئــاً 

ــه. ــا لدخول ــن فوقه ــور م ــارة العب ــىل امل  ع

عــن  يتفــرع  الــذي  الشــارع  ويــؤدي 

دجلــة  نهــر  ضفــة  إىل  الرشــيد  شــارع 

الرشقيــة، يتقّدمــه Äثــال كبــ° للمتنبــي، 

وينتهــي بنصــب خــّط عليــه بيــت مــن 

أبيــات قصائــده الشــه°ة؛ و يف املكتبــات 

واألكشــاك التــي يعــّج بهــا الشــارع، ¬كــن 

للزائــر أن يجــد مجموعــة متنوعــة، مــن 

الكتــب الحديثــة بلغــات متعــددة، و¬كــن 

مشــاهدة الكتــب الجامعيــة واملدرســية، 

مختلطــة بعضهــا ببعــض، وحتــى ¬كــن 

 رؤيــة إصــدارات قد¬ــة نــادرة مكدســة.

وتعــرّض هــذا الشــارع الــذي ينبــض اليــوم 

لتفجــ°   2007 آذار  شــهر  يف  بالحيــاة، 

انتحــاري بســيارة أدى إىل مقتــل 30 شــخصاً 

ــاب  ــد اصح ــروح، أح ــو 60 بج ــة نح وإصاب

محــال بيــع الكتــب "محمــد عدنــان" الــذي 

شــارك يف حفــل االفتتــاح فقــد والــده يف هذا 

التفجــ°، وهــا هــو اليــوم مــا يــزال يعمــل يف 

املكتبــة التــي ورثهــا عنــه؛ ويقــول ملراســيل 

منــذ  هنــا  تربيــت  "أنــا  االنبــاء  وكاالت 

أن كان عمــري ســبع ســنوات، منــذ عــام 

2000 وأنــا ̂آ إىل هنــا. إحســاس جميــل 

ــت  ــدة، وÄني ــة جدي ــارعنا بحل ــرى ش أن ن

لــو أن مــن ماتــوا كانــوا هنــا لــ°وه كذلــك"، 

ودّمــر التفجــ° املحــالت القد¬ــة التاريخيــة 

مــن بينهــا "مقهــى الشــابندر"، وقتــل أبنــاء 

ــوم  ــة الي ــم معّلق ــة؛ صوره ــه الخمس مالك

 عنــد مدخــل املقهــى، حيــث يجلــس عــادًة.

وÒ ينــس كثــ° مــن املثقفــ× والبغدادي× ان 

يذكــروا الحكومــة بــرضورة تأهيــل مقرتبــات 

شــارع املتنبــي والشــوارع املرتبطــة بــه 

وتعم°هــا ومنهــا بصــورة خاصــة شــارع 

 "Ýالرشــيد "افتتــح ابــان الحكــم العثــ�

طــوال  كيلومــرتات   4 لنحــو  ¬تــد  الــذي 

ــاب الرشقــي  ــى الب ــاب املعظــم حت مــن الب

وبدايــة شــارع "أبــو نــواس"،  وهــم يــرون 

ان الحكومــات املتالحقــة اهملــت شــارع 

ترصيحاتهــم  بحســب  عمــدا،  الرشــيد 

لوســائل االعــالم؛ ويرجــع البعــض ذلــك 

لــدواع سياســية بســبب ارتبــاط اســمه بأحد 

الخلفــاء العباســي×، عــىل حــد قولهــم، كــ� 

Ò ينــس آخــرون االشــارة اىل دور الفســاد 

يف اهــ�ل الشــارع الــذي تحفــل اجــزاء 

ــت  ــد كان ــة، وق ــوام الق�م ــه بأك ــ°ة من كب

ــل الشــارع  ــاك مقرتحــات تطــرح لتحوي هن

مــرور  èنــع  وترفيهــي  ثقــايف  معلــم  اىل 

الســيارات فيــه واقتصــار التجــوال عــىل 

ــح املقاهــي واملســارح واملراكــز  املشــاة وفت

الثقافيــة؛ وكان 0ــة مقــرتح اثــ° يف اوقــات 

ســابقة يتعلــق بإلغــاء موقــع وزارة الدفــاع 

الحاليــة يف منطقــة امليــدان التــي تطــل عــىل 

منطقــة الــرساي و املتنبــي وتحويــل الــوزارة 

اىل مــكان آخــر وتغيــ° مكانهــا الحــايل املطل 

للمتاحــف  مركــز  اىل  عــىل ضفــة دجلــة 

واملكتبــات واملتنزهــات تخــدم النــاس عــىل 

امتــداد ضفــة النهــر؛ ويشــ° بعــض النــاس 

اىل ان وزارة الدفــاع جــرى نقلهــا بالفعــل 

يف مرحلــة قصــ°ة مــن عهــد النظــام املبــاد 

اىل موقــع وزارة النفــط الحاليــة، ثــم جــرى 

الرتاجــع عــن ذلــك وعودتهــا اىل مكانهــا 

ــم  ــن حزنه ــن ع ــدان، معربي ــم يف املي القدي

لذلــك، مــن جــراء حرمــان النــاس مــن التنزه 

ــة. ــك املنطق ــة يف تل ــاف دجل ــىل ضف ع
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2021
كانــــون االول / ديسمـــبر 

تزايدت في المدة 

الماضية الفعاليات 

الفنية والثقافية في 

العراق بعد انحسار 

طويل بسبب الوضع 

السياسي غير المالئم 

وسطوة الجماعات 

المتشددة على مفاصل 

الحياة العراقية بحسب 

المراقبين.

نشاطات ثقافية 
وفنـية وتحشـيد 
ديـنـــي ضــدهـــا

فيلي

العــــــراق..

جديــد كــ� كان، بعــد توقــف اســتمر منــذ 

ــل  ــان املهرجــان، واجــه قبي ــام 2003»، ف ع

افتتاحــه اعرتاضــات مــن جهــات دينيــة 

ــا  ــي يحتويه ــة الت ــرات الغنائي ــبب الفق بس

ــان.  املهرج

وقــد لوحــظ ان اإلقبــال عــىل املهرجــان 

كان كبــ°ا جــدا، واســتذكر بعــض الحضــور، 

الذيــن قدمــوا مــن مــدن عــدة، يف احاديثهم 

الــدورات الســابقة للمهرجــان والتغــ°ات 

التــي طــرأت عــىل املهرجــان. واختلفــت 

النســخة الحاليــة عــن ســابقاتها مــن خــالل 

إضافــة معــارض للكتــب والرســم برغــم 

العــراق،  وســط  بابــل  محافظــة  ففــي 

االول 2021،  نهايــة ترشيــن  انطلقــت يف 

ــل  ــان باب ــات مهرج ــن فعالي ــخة 15 م النس

الســنوي بعــد انقطــاع دام أكــ¥ مــن 18 

ــل  عامــا، وحمــل املهرجــان شــعار (مــن باب

الحضــارة نصنــع الحيــاة)، واشــتمل عــىل 

املوســيقى  تضمنــت  متنوعــة  عــروض 

الشــعبية  والفنــون  والرقــص  والغنــاء 

والرســم. للكتــاب  ومعرضــا 

وبرغــم ان جهــات حكوميــة مــن بينهــا 

وزارة الثقافــة العراقيــة اعربــت يف بيــان لهــا 

عــن أملهــا يف أن «يعــود مهرجــان بابــل مــن 
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ــة  ــي التنظيمي ــات يف النواح ــض االخفاق بع

ــ×. ــب املراقب ــان، بحس للمهرج

وشــارك يف حفــل افتتــاح املهرجــان، مطربون 

ــاء العــر% كــ� أدت  ــون ونجــوم الغن عراقي

الفــرق الفنيــة التــي قدمــت مــن بعــض 

ــرق  ــب ف ــعبية إىل جان ــات ش ــدان رقص البل

كالدبكــة  الرقصــات  بعــض  أدت  محليــة 

الكورديــة، وبرغــم بعــض االخفاقــات، قــال 

ــوا يف  ــم نجح ــان انه ــىل املهرج ــون ع القا�

املهرجــان  مــن  جديــدة  نســخة  تقديــم 

تليــق ببابــل الحضــارة والفــن، وèــا يعكــس 

متنــوع  كبلــد  للعــراق  املــرشق  الوجــه 

ــم،  ــد وصفه ــىل ح ــاف، ع ــات واألطي الثقاف

مشــ°ين اىل ان املهرجــان فرصــة مناســبة 

ــال  ــة. وق للتالقــي والتقــارب وإشــاعة املحب

الفنــان املــرصي هــاÝ شــاكر يف كلمــة لــه يف 

املهرجــان  «عنــدي أمــل وتفــاؤل أنــه خــالل 

الفــرتة القادمــة العــراق تنفتــح أكــ¥ وأكــ¥ 

عــىل الثقافــة والفــن وتحرض مســارح تعرض 

عــىل مســارح العــراق ونجــوم عــرب يحرضوا 

للغنــاء للشــعب العراقــي ألنهــم يســتاهلوا 

واالحــرتام»؛  والتقديــر  الحــب  كل  مننــا 

ــدة  ــل ع ــن قب ــدات م ــاك تهدي ــت هن وكان

الدينيــة  للعلــوم  طلبــة  ومــن  جهــات 

الطــرق نحــو  وصلــت للمحافــظ بقطــع 

موقــع املهرجــان إذا أجريــت الفعاليــات 

ــت  ــ� وجه ــل، ك ــة باب ــة يف محافظ الغنائي

إدارة مهرجــان بابــل، والــرشكات الراعيــة 

ــاء  ــم بإلغ ــدم موافقته ــا بع للمهرجــان، بياًن

لطلبــات  اســتجابة  الغنائيــة،  الفقــرات 

ومناشــدات عــدد مــن رجــال الديــن وطلبــة 

ــة. ــخصيات عام ــة وش ــوم الديني العل

 Ýــا ــن الث ــان يف ترشي ــك املهرج ــب ذل واعق

2021 احتضــان العاصمــة العراقيــة بغــداد، 

فعاليــات النســخة الثامنــة مــن مهرجــان 

«أنــا عراقــي أنــا أقــرأ»، بعــد غيــاب عامــ×. 

ــة  ــان، يف حديق ــات املهرج ــت فعالي وانطلق

ــان  ــداد، ونظــم املهرج ــواس وســط بغ أ% ن

مجموعــة مــن املثقفــ× وناشــطي املجتمــع 

الكتــب؛  وقــراء  املكتبــات  ورواد   Ýاملــد

ــاس،  ــ× الن ــة القــراءة ب بهــدف إرســاء ثقاف

بحســب قولهــم؛ واعلــن القا�ــون عــىل 

ــر  ــام إىل آخ ــن ع ــع م ــه يتوس ــان إن املهرج

مــن ناحيتــي أعــداد الحضــور والكتــب التــي 

تــوزع مجانــا؛ واوضحــوا، أنــه جــرى توزيــع 

أكــ¥ مــن 30 ألــف كتــاب مجانــا عــىل رواد 

ــام  ــوم واحــد، وان هــذا الع املهرجــان، يف ي

واملؤسســات  النــرش  دور  اســهام  شــهد 

الثقافــة  وزارة  رأســها  وعــىل  العراقيــة، 

واتحــاد االدبــاء، التــي كان لهــا دور أســايس 

يف جمــع هــذا القــدر مــن الكتــب، بعــد ان 

كان املهرجــان ســابقا يعتمــد عــىل املتربعــ×؛ 

أقيمــت  أخــرى  فعاليــات  أن  إىل  ولفتــوا 

تنظيــم حفــل  بينهــا  مــن  املهرجــان  يف  

موســيقي، وكذلــك توقيــع الكتــب مــن قبــل 

ــور.   ــام الجمه ــاب أم ــن الكت ــة م مجموع

فنيــة  فعاليــات  املهرجــان  تضمــن  كــ� 

كالرســم الحــر وأنشــطة ترفيهيــة لألطفــال، 

بغــداد  يف  املحليــة  الســلطات  واتخــذت 

تدابــ° أمنيــة مشــددة èحيــط الحديقــة 

التــي احتضنــت املهرجــان. 

ويف نشــاط آخــر القــى حفــل الفنــان املرصي 

بغــداد يف  العاصمــة  رمضــان، يف  محمــد 

كانــون االول 2021 قبــوال شــعبيا واســعا 

عــىل  حفــال  رمضــان  واحيــا  العــراق؛  يف 

«أرض الســندباد» يف بغــداد بحضــور الــوف 

الج�هــ°، وســط اشــادات كبــ°ة بالتنظيــم 

ــور.  والحض

و أثــار الحفــل جــدال واســعا، وطالبت بعض 

مســتضيفيه،  ومحاســبة  èنعــه  األطــراف 

ــان  وأعــرب حــزب الدعــوة االســالمية يف بي

للم�رســات  الشــديد  «إســتنكاره  عــن 

وهويتــه  املجتمــع  قيــم  Äــس  التــي 

وتســتفز مشــاعر عامــة العراقيــ×، التــي 

ــي  ــن، وه ــم الف ــا باس ــاء كاذب ــذت غط اتخ

يف حقيقتهــا تعــرب عــن اســتهتار وخــرق 

وتجــاوز للمنظومــة األخالقيــة والقيميــة 

التــي تحــىل بهــا املجتمــع العراقــي عــرب 

ــان.   ــ° البي ــق»، بحســب تعب ــه العري تاريخ

وتــداول ناشــطون عراقيــون وعــرب عــرب 

منصــات التواصــل االجت�عــي مقطــع فيديو 

لرجــل ديــن يدعــى جعفــر اإلبراهيمــي 

يتحــدث فيــه عــن اســتضافة العــراق للفنــان 

املــرصي محمــد رمضــان؛ وقــال اإلبراهيمــي 

الغنائيــة  رمضــان  حفلــة  عــن  متحدثــا 

ــار  ــار دين ــارات ونصــف امللي «كلفــت 4 ملي

عراقــي أي (3 ماليــ× دوالر)» مضيفــا أن 

ــه  ــن وصف ــىل، م ــت ع ــوال رصف ــذه األم ه

ــود،  ــر، أس ــث، داع ــه «مخن ــي بأن اإلبراهيم

قــذر، وقبيــح»، بحســب قولــه؛ واضــاف ان 

الحفلــة يفــرتض اال  Äــر بســالم؛ مــن جهتــه، 

رد الفنــان املــرصي عــىل مقطــع اإلبراهيمــي 

بالقــول «كيــف مــن بيــت اللــه تعــرتض 

ــا  ــا أن ــه؟ عموم ــه الل ــذي خلق ــوÝ ال عــىل ل

ــا واحرتامــا للشــعب العراقــي،  مســامح، حب

ــان وكل  ــكل األدي ــر ل وكل االحــرتام والتقدي

ــرشه رمضــان  ــذي ن ــو ال ــف». الفيدي الطوائ

إنســتغرام  عــىل  الرســمي  حســابه  عــرب 

أثــار  متابــع،   Ýمليــو نحــو  وشــاهده 

تعليقــات داعمــة للممثــل املــرصي، مــن 

بينهــا تعليقــات لعراقيــ× يرحبــون برمضــان 

يف بالدهــم.

وتفاعــل رواد منصــات التواصــل مــع املقطع 

والــرد عليــه، وســط تبايــن واســع يف اآلراء، 

فمنهــم مــن عــد الشــيخ محقــا، قائلــ× إن 

ــايخ  ــتهداف للمش ــي اس ــده ه ــة ض الحمل

ــش، يف  ــن الفواح ــى ع ــي تنه ــظ الت واملواع

حــ× رأى آخــرون أن كلــ�ت الشــيخ تحمــل 

ــف  ــا يخال ــو م ــان وه ــاه إنس ــة تج عنرصي

تعاليــم الديــن الحقيقيــة التــي ال تفــرق ب× 

النــاس حســب ألوانهــم، عــىل حــد قولهــم.

وكتــب احــد املدونــ× «ال أحــب محمــد 

يف  لكنــه  أغانيــه،  تعجبنــي  وال  رمضــان 

األقــل يســعد النــاس ويدخــل البهجــة عــىل 

قلوبهــم ويــزرع البســمة عــىل وجوهــم. 

أمــا أنــت يــا شــيخ جعفــر اإلبراهيمــي، 

فــ�ذا قدمــت للنــاس غــ° أفــكار مســمومة 

ــل  ــذا ال ¬ث ــرصي ه ــك العن ــة. رأي وعنرصي

الشــعب العراقــي».

وتظاهــر عــرشات االشــخاص، عقــب انتهــاء 

قامــوا  و  رمضــان  محمــد  الفنــان  حفــل 

وحاولــوا  االحتفــاالت،  عــىل  باالحتجــاج 

قطــع الطــرق املؤديــة إىل ارض الســندباد 

èنــع  وطالبــوا  حفلــه  بهــا  أقيــم  التــي 

ــل  ــائل التواص ــرب وس ــرش ع ــالت؛ وانت الحف

ــي  ــرات الت ــن املظاه ــو م ــي فيدي االجت�ع

العراقيــة  الحكومــة  رئيــس  هاجمــت 

ــدًدا  ــه ع ــي الكاظمــي بســبب إقامت مصطف

ــاء الحفــالت  ــة وإحي ــات الفني مــن املهرجان

ــول  ــب ق ــة، بحس ــدة املاضي ــة يف امل الغنائي

املحتجــ×.
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د  ــ ــة  ر ــ  ــو ع ــة ال ــ االمري ــ  ايــ  نــا  ــ    
ــنوا  بــ  ــ  مري مــ ا ــ الم ــ  م ــة كانــ عانــ مــ ال عرا
ــا  و ــر  ــ  م  ــا ــة  ر ــ  ل ــا  ر ــ  ول ــا  ن ــة ل وي
ر  ــ ــ  ــا  ع ــ و ســ اندما ــرا و ا العديــد مــ النســا الم

ــ  و العال ــ مســ ع

وذكــرت القنــاة التلفزيونيــة يف تقريــر 

ســم°ة  أن  «فيــيل»؛  مجلــة  ترجمتــه 

هارنيــش انتقلــت مــن موطنهــا العــراق 

يف العــام 1979 اىل واليــة يوتــا األمريكيــة 

لدراســة الهندســة يف جامعــة املدينــة، 

وبــدأت تشــعر بالعزلــة والتمييــز ضدها. 

ــا بعــد  وكانــت هارنيــش وصلــت اىل يوت

ــة احتجــاز  ــة أزم ــن بداي وقــت قصــ° م

يف  األمريكيــة  الســفارة  يف  الرهائــن 

طهــران مــن قبــل مجموعــة مــن الطــالب 

ــ°  ــارت الكث ــة أث ــ×، وهــي حادث اإليراني

مــن ردود الفعــل العنيفــة ضــد اإليراني× 

ــ�  ــات املتحــدة، م ــن يف الوالي واملهاجري

ــش بالخــوف يف  تســبب يف شــعور هارني

ــد. ــا الجدي موطنه

التقريــر عــن هارنيــش قولهــا  ونقــل 

بعيــدا  اآلخــرون  الطــالب  «دفعنــي 

وقالــوا يل: ايرانيــة! ، اذهبــي اىل بلــدك... 

لقــد كان األمــر مدمــرا بالنســبة يل». 

وخــالل تلــك األيــام االوىل مــن تواجدهــا 

ــش  ــعت هارني ــدة، س ــات املتح يف الوالي

إىل إيجــاد شــخص بإمكانهــا الوثــوق بــه 

 Ò والتحــدث معــه حــول وضعهــا، لكنهــا

ــاعدة  ــىل املس ــول ع ــن الحص ــن م تتمك

عراقية تكسر عزلتها ا¤مريكية

بمساعدة الالجئات انها مالك!
فيلي
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ولهــذا  إليهــا،  تســعى  كانــت  التــي 

ــيس  ــت بتأس ــا، قام ــد 30 عام ــا بع فإنه

منظمــة «نســاء العــاÒ»، وهــي منظمــة 

غــ° ربحيــة تعمــل مــن أجــل مســاعدة 

ــرات.  ــات واملهاج ــاء الالجئ النس

ومــن خــالل قيامهــا بذلــك، أصبحــت 

الــذي  الدعــم  èثابــة  هــي  هارنيــش 

لطاملــا Äنــت الحصــول عليــه.

ــة  ــرة العراقي ــن املهاج ــر ع ــل التقري ونق

ســجى عبــاس قولهــا «يف املــايض، شــعرت 

ــات املتحــدة،  ــن الوالي بخــوف شــديد م

الننــي Ò اكــن اعــرف اي شــخص بخــالف 

زوجــي واوالدي». 

وانتقلــت ســجى عبــاس مــن العــراق 

 Ò» ــجى ــول س ــا. وتق ــن تركي ــا م اىل يوت

يكــن لــدي أي شــخص آخــر مــن عائلتــي 

هنــا. عندمــا ارى ســم°ة هارنيــش، يبــدو 

ــا».  األمــر وكأBــا هــي أمــي هن

وتابــع التقريــر؛ انــه خــالل الســنوات 

ســجى  حيــاة  مــن  االوىل  الخمــس 

ــة  ــرف اللغ ــن تع ــا، Ò تك ــاس يف يوت عب

تشــعر  تكــن   Ò لذلــك  االنكليزيــة، 

باالرتيــاح ملغــادرة منزلهــا واضطــرت إىل 

طلــب مســاعدة زوجهــا يف اشــياء كثــ°ة. 

ــة  ــع منظم ــت م ــد أن انخرط ــا بع لكنه

ــة  ــن اللغ ــت تتق ــاÒ»، أصبح ــاء الع «نس

ــية  ــار الجنس ــازت اختب ــة واجت االنكليزي

االمريكيــة الرســمي، كــ� أنهــا نالــت 

ايضــا شــهادات يف الرتجمــة الطبيــة، عــىل 

ــا.  ــة الحق ــح ممرض ــل أن تصب أم

وتقــول ســجى عبــاس « فخــورة بنفــيس 

الننــي فعلــت كل هــذه االشــياء، وهــذا 

ألن منظمــة نســاء العــاÒ ســاعدتني». 

واشــار التقريــر؛ اىل انــه برغــم ان منظمة 

«نســاء العــاÒ» كانــت مصــدرا لدعــم 

عــدد كبــ° مــن النســاء األخريــات مثــل 

ســجى عبــاس، إال أن املنظمــة كانــت 

بــدأت صغــ°ة، وكانــت عبــارة عــن حلــم 

الحديديــة  االرادة  اىل  باالضافــة  فقــط 

ــش. ــم°ة هارني لس

ــة  ــتها يف جامع ــن دراس ــاء م ــد االنته بع

هارنيــش  ســم°ة  انتقلــت  يوتــا، 

ايداهــو،  واليــة  يف  بويــز  مدينــة  اىل 

ــرون  ــة «ميك ــة يف رشك ــل كمهندس للعم

ــا بعــد  ــادت اىل يوت ــم ع تكنولوجــي»، ث

ــة  ــا اىل الوالي ــة زوجه ــت وظيف ان انتقل

مجــددا. لكــن ســم°ة هارنيــش بعــد 

اســتقالتها مــن منصبهــا، بــدأت بالتطــوع 

املستشــفيات  يف  طبيــة  كمرتجمــة 

املحليــة، باإلضافــة إىل العمــل مع وكاالت 

تعمــل يف مجــال إعــادة التوطــ×، وهــي 

مــن خــالل هــذا العمــل، صــارت مدركــة 

ــ° لالحتياجــات  ــب كب ــ¥ لوجــود جان أك

يف  الالجئــات  النســاء  مجتمــع  داخــل 

ــا. ــة يوت والي

وتقــول ســم°ة هارنيــش إن «النســاء 

اللــوا^ يأتــ× اىل بلدنا لديهــن احتياجات 

ال يتوفــر لهــا التمويــل الــكايف، ألن وكالــة 

مــن  لنتأكــد  تقــول:  التوطــ×  اعــادة 

ــة والتحــاق  حصــول زوجــك عــىل وظيف

يتوفــر  وعندمــا  باملدرســة،  أطفالــك 

ــك».  ــنأ^ إلي ــت، س ــا الوق لدين

بعدمــا  هارنيــش  أن  التقريــر؛  وتابــع 

غــ°  االدارة  يف  لــدورات  خضعــت 

ــت  ــة، بذل ــدارس محلي ــن م ــة م الربحي

ــن  ــال م ــذا املج ــلء ه ــ°ة مل ــودا كب جه

ــاÒ» يف  ــاء الع ــت «نس ــات، واسس الحاج

.2009 العــام 

ــة؛  ــرتة قائل ــك الف ــش تل ــتعيد هارني تس

إنــه «خــالل الســنوات الســبع األوىل، 

هونــدا  طــراز)  (مــن  ســيارة  كانــت 

بايلــوت، هــي èثابــة مكتبــي، حيــث 

ــاء  ــاعد النس ــا واس ــول يف يوت ــت اتج كن

.«Òمــن جميــع أنحــاء العــا

ولفــت التقريــر؛ إىل أن تكريــس هارنيش 

نفســها لهــذا النــوع مــن النشــاطات 

االنســانية، Ò يصبــح هدفــا مــع عودتهــا 

ــوم  ــت تق ــع كان ــا يف الواق ــا، وأنه اىل يوت

ــا. ــذ طفولته ــم من ــق حل ــا بتحقي فعلي

العــارشة  «كنــت يف  هارنيــش  وتقــول 

ــا  ــراق، عندم ــش يف الع ــن عمــري، اعي م

كنــت افكــر دا�ــا أننــي سأســاعد النســاء 

ــة  ــا»، مضيف ــا م يف الــرشق االوســط يوم

«نــرى اخواننــا يحصلــون دا�ــا عــىل 

فــرص عظيمــة، لكــن ذلــك ال يتوفــر 

للنســاء برغــم اننــا نــدرس مثــل الرجــال، 

لكننــا ال نحصــل عــىل وظائــف مثلهــم». 

واآلن بعدمــا ســاهمت يف توظيــف 34 

امــرأة èســاعدة مــن منظمــة «نســاء 

العــاÒ» يف العــام 2020، تعتــرب هارنيــش 

أنهــا تقــوم بدورهــا لتغيــ° هــذا الظلــم. 

 Ò وأوضــح التقريــر؛ أن نشــاط هارنيــش

ــام 2013،  ــي الع ــرام، فف ــرور الك ــر م ¬

حصلــت «نســاء العــاÒ» عــىل جائــزة 

ــوق اإلنســان،  ــك لحق ــة ســولت لي مدين

ــش  ــم هارني ــم تكري ــام 2018، ت ويف الع

دوليــا عندمــا تــم اختيارهــا كمرشــح 

لجائــزة  امريــكا  مــن  إقليمــي   Kنهــا

ــم  ــا األم ــي Äنحه ــة، الت ــن املرموق نانس

املتحــدة لخدماتهــا املتميــزة لالجئــ×.

منظمــة  إن  بالقــول  التقريــر  وختــم 

«نســاء العــاÒ» ســتحتفل هــذا العــام 

بعامهــا الـــ12، باالضافــة اىل تكريــم أكــ¥ 

مــن 20 الجئــة خطــوا خطــوات واســعة 

يف املجتمــع املحــيل مــن خــالل احتفــال 

ــام يف 4 ديســمرب/كانون األول  ســنوي يق

ــل.  املقب

وقالــت هارنيــش «هــذا الحــدث هــو 

لحظــة تســاهم يف تغيــ° الحيــاة. هــؤالء 

النســاء عامــالت جديــات مــن أجــل 

االزدهــار يف واليتنــا».

يف فيديــو للمفوضيــة الســامية لألمــم 

املتحــدة لشــؤون الالجئــ× اعــد ملناســبة 

العــام  يف  الالجئــ×  لجائــزة  ترشــيحها 

2018، تقــول هارنيــش «ارى نفــيس يف 

ــة  ــاماتهن الجميل ــوة، وابتس ــؤالء النس ه

عــىل   Ýتســاعد الصادقــة  وصلواتهــن 

االســتمرار». 

فســت×  تقــول  نفســه،  الفيديــو  ويف 

موكيشــي�نا، وهــي الجئــة مــن بوروندي 

أعيــد توطينهــا يف أمريــكا، «بالنســبة يل، 

ــالك».  ــة م ــي èثاب ــم°ة ه س

»كنــت يف العاشــرة مــن عمري، اعيــش يف العــراق، عندما 

ــرق  ــاء يف الش ــاعد النس ــي سأس ــا أنن ــر دائم ــت افك كن

االوســط يومــا مــا«، »نــرى اخواننــا يحصلــون دائمــا علــى 

فــرص عظيمــة، لكــن ذلــك ال يتوفــر للنســاء برغــم اننــا 

ــف  ــى وظائ ــل عل ــا ال نحص ــال، لكنن ــل الرج ــدرس مث ن

ــم«... مثله
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فـــ

هل وراء شمسنا
شموسا اخرى

صالح مندالوي

ــار  ــرى اخب ــرتة واخ ــ× ف ــار ب ــر االخب تتوات

عــن االطبــاق الفضائيــة ابتــدا» مــن 1947 

واملحــدد رســميآ يف Ä 8ــوز ورسعتهــا انــذاك 

بحــدود االلفــي ميــل يف الســاعة ال تخــرتق 

ــدر دوي  ــرى التص ــوت او باالح ــدار الص ج

انفجــار حــ× يخــرتق جــدار الصــوت هــذا 

باالضافــة اىل وجــود الكوكــب ( القــزم ) 

الشــمس التــي درجــة حرارتهــا èاليــ× مــن 

ــا تجتمــع  درجــات الحــرارة واملعــروف انه

مــع عــدة كواكــب يف املجــال الكــوÝ عــدا 

النجــوم لكــن لحــد االن اليعتــربون االطباق 

الفضائيــة مثبتــة رســمية بالرغــم مــن ذكــر 

البعــض حتــى ان دورهــا قــد اجتمعــوا 

مــع ناســآ يف املريــخ وهــي èثابــة اضغــاث 

احــالم والتــذاع ( ال يدخــل الفــزع لســكان 

االرض رèــا اخرهــا يف عهــد ( اوبامــا ) الــذي 

بعــد مغادرتــه الرئاســة بفرتتيــه االربــع 

ســنوات Ò يؤكــد مــا قيــل .

عرضهــا  وجنــة   ) فقــرة  عندنــا  املهــم 

 ( للمتقــ×  اعــدت  واالرض  الســموات 

بحــدود  تكــون  ان  الفلكيــون  يخمنــون 

ــب يف  ــوÝ يصع ــال ك ــب يف مج ــار كوك ملي

عقولنــا ادراك كنــه او املجــال الــذي يســبح 

ان عاملــآ ســوفيتيآ يذكــر  لنتصــور  فيــه 

ــدث  ــا Ò يح ــذا م ــه وه ــه ) يف حديث ( الل

حتــى وجــود ســبعة اشــخاص او حتــى 

عــرشة عــىل كل كوكــب وعمــر االنســان 

ــرك يف  ــض املتح ــبه بالومي ــنة اش ــة س املائ

االســفل اىل االعــىل بثانيــة االمــر الــذي 

ــن  ــص م ــي قص ــعريرة وه ــعرÝ بالقش يش

الخيــال العلمــي وال¬كــن ان تكون وحوشــآ 

مشــوهة تضيــع علينــا اثــار اقتنائــه .

التبانــة  درب  اىل  هــذه  اضفنــا  مــا  اذا 

والثقــب االســود التــي تهــرس عــرشة االف 

كــرة بحجــم الكــرة االرضيــة اذا مــا دخلــت 

ــل  ــب ب ــذا وحس ــس ه ــود لي ــب االس الثق

ان علــ�ء الفلكيــ× قــد اكتشــفوا ثقوبــآ 

ــرى . ــوداء اخ س

عقولنــا  يف  التــي  واالحجــام  فالحــدود 

لوجودهــا يف عمــق الكــون فهدهــد اليــف 

يــرى ان بأمكانــه ان يصــل اىل عــرش بلقيس 

يف لحظــة ويبنــون لهــا شــارعآ بالزجــاج 

فرتفــع ثوبهــا الســي� حســبته لجــآ ( مــاء ) 

بالرغــم مــن ذلــك كانــت تقــول ان امللــوك 

ــوا اعــزة  ــة افســدوها وجعل ــوا قري اذا دخل

اهلهــا اذلــة وكذلــك يفعلــون ثــم اكتشــفوا 

انهــا مشــعرة فصنعــوا لهــا الزرنيــخ كل 

هــذه قبــل الثــورة الصناعيــة التــي بدأت يف 

القــرن الســادس عــرش زمــان كوبــر نيكــوس 

ونيوتــن وماجــالن وغاليلــو وادســن لنتصور 

ــس واط ــده وجيم ــن لوح ان ادس

ــل الليــل والنهــار 24 ســاعة بعــد ان  جع

ــرن  ــيحدث يف الق ــ�ذا س ــاعة ف كان 12 س

لوحدهــا  الصــ×  كانــت  اذا  الخمســ× 

ــرتاع كل  ــراءة اخ ــون ب ــف ملي ــجل نص تس

ــوم . ي
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