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ــة الحاليــة كانــت  ــا العراقي  الجغرافي

ــع  ــا لجمي ــذ القــدم مــاذا وموطن من

وغــر  املتناغــم  التعايــش  أشــكال 

املتناغــم؛ ولكــن بعــد نحــو عرشيــن 

عامــا مــن ادارة الحكــم يف العهــد 

مؤسســات  تتمكــن  مل  الجديــد 

امللفــات  معالجــة  مــن  الدولــة 

واالجتامعيــة  واألمنيــة  الخدميــة 

الســلب  آلثــار  مبعالجتهــا  فكيــف 

مبقابــل  والترشيــد؟   والتقتيــل 

يعانيهــا  التــي  واآلالم  التضحيــات 

ــذي  ــف ال ــازاء التعاط ــون وب املواطن

يبديــه األشــخاص واألطــراف بشــكل 

شــعور إنســاين ووطنــي و.. ينظــرون 

اىل املأســاة الكــرى التــي يعانيهــا 

الفيليــون، فهنــاك الكثــر مــن النــاس 

الذيــن يوافقــون الرأي ويقولــون بان 

ــوان  ــغ املــدن والقــرى مــن االل تفري

ــان  ــات واالدي ــكار وااليديولوجي واالف

فيــه  ليــس  املختلفــة  والقوميــات 

ــة.  ــك الجرمي ــي تل ــار ملرتكب  اي افتخ

يقولــون مــن املهــم أاّل يســمحوا وال 

ــكار واالراء  ــك االف ــاء تل ــوا ببق يرغب

والترشيــد  الخــراب  تخلــف  التــي 

والســلطة.  القــرار  كــريس   عــى 

او  ديــن  هنــاك  ليــس  بالــكام 

بقــاء  يــرى رشعيــة  انســاين  فكــر 

الكــورد الفيليــن يف ســجل املــآيس 

مآســيهم.  تتكــرر  وان   الدامئيــة 

االذهــان  اىل  يعيــد  نيســان  شــهر 

للكــورد  الجامعيــة  االبــادة  كارثــة 

الفيليــن، هــذه الذكــرى التــي تؤكــد 

لنــا فعليــا انــه يف بــاد معظــم حاالت 

اعتياديــة،  ليســت  فيهــا  املــوت 

والحيــاة ال تســتقر ويحجــز فيهــا 

باختيارهــم  االحيــاء  املواطنــون 

وطــن!. الــا  بــرزخ  يف   مكانــا 

ــا  ــا إليه ــي أرشن ــاط الت ــل النق يف ظ

ــا  ــي اثبتن ــة في ــط مبجل ــام يرتب وفي

يف  االيجــايب  التغيــر  حتــى  انــه 

كتــاب  وان  ســها  ليــس  الكتابــة 

لهــم  ليــس  املظلومــن  جبهــة 

رئيس التحرير
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ليتمكنــوا  الكافيــة  والقــوة  الثقــة 

يف مســتقبلهم القريــب ان يغــروا 

 مــن شــكل رؤيتهــم و نتاجاتهــم. 

القتلــة  رغبــة  عكــس  وعــى 

الثانيــة  الذكــرى  أســتذكارنا  ومــع 

يف  ومثياتهــا  للكارثــة  واألربعــن 

ــاء  ــا و كوف ــن مجلتن ــدد م ــذا الع ه

للشــهداء فإننــا جعلنــا الحديــث عــن 

ــر مــن  ــا موضوعــا وثيمــة لكث حياتن

ــي  ــات الت ــك اللوح ــات. تل املوضوع

ــع  ــم جمي ــاة وتض ــاق الحي ــن اف تزي

 اوجــه بناء االفــكار واالراء االنســانية. 

ان املوضوعــات الباعثــة عــى األمــل 

ــت  ــعب وليس ــذا الش ــيف ه يف ارش

صناعــة اجنبيــة وال صناعــة الســلطة 

خــال  مــن  متدفقــة  انهــا  بــل 

مســاعي وكفــاح جميــع ابنائــه وهــي 

مــن  ونســتطيع  افتخــار  مبعــث 

ــوت  ــن امل ــنا ع ــاد أنفس ــا إبع خاله

واألخبــار الســيئة.

في هذه الذكرى بقي لدينا الكثير من الكالم
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2003 جــاء دور زعــامء الســنة السياســيون 

والعشــائريون لاحتــامء باإلقليــم فــرارا 

مــن االعتقــاالت واملاحقــات ، وكعــادة 

امللهــوف  إغاثــة  يف  الكــردي  الشــعب 

واعانــة املنكــوب، احتضنهــم وضمــن لهــم 

تليــق  التــي  الكرميــة  والحيــاة  الحريــة 

باإلنســان الــذي كرمــه اللــه، وخاصــة بعــد 

الحــرب االهليــة الطائفيــة يف عامــي 2006 

و2008 التــي أدت اىل ســقوط عــرشات 

ــة!« عــى  ــى »عــى الهوي االالف مــن القت

يــد فــرق املــوت! حيــث تدفقــت االف 

العوائــل النازحــة صــوب كردســتان حفاظــا 

عــى حياتهــم، االمــر الــذي جعــل اإلقليــم 

يدفــع مثنــا باهظا مــن اســتقراره واقتصاده 

نتيجــة هــذه السياســة اإلنســانية الثابتــة.

ــد  ــم عن ــافر لاقلي ــداء الس ــف الع مل يتوق

اىل  تعــداه  بــل  والتجويــع،  الحصــار 

التحريــض والهجــوم الخطــر عى منشــئاته 

بالصواريــخ والطائــرات املســرة«درون« 

متهيــدا لنســف كيانــه الدســتوري وإعــادة 

ــون  ــة مك ــة وهيمن ــراق اىل الدكتاتوري الع

ــم . ــى الحك ــد ع ــزب واح او ح

ــف الدميقراطــي الكردســتاين  ونتيجــة موق

يف  تغيــر  احــداث  بــرورة  الســيايس 

ــق  ــى التواف ــة ع ــلطة القامئ ــة الس هيكلي

ثاثيــا  تحالفــا  وتشــكيله  واملحاصصــة 

ــيادة  ــيعي والس ــدري الش ــار الص ــع التي م

التبعيــة  مــن  البــاد  الخــراج  الســنية 

ناصبــت   ، العميقــة  وازماتهــا  والفســاد 

لهــا  املــوايل  التنســيقي  واالطــار  ايــران 

التــي  املبكــرة  االنتخابــات  يف  والخــارس 

ــداء  ــر 2021 الع ــرت يف 10 مــن أكتوب ج

ــخ  ــل مــن الصواري ــم وامطــروه بواب لإلقلي

بحاجة الى دبلوماسيةبحاجة الى دبلوماسية
  

محمد واني

الباليســتية والكاتيوشــا ، فقــد اطلقــت 

 12  ،  2022 املــايض  اذار  يف  ايــران 

ــة  ــل العاصم صاروخــا باليســتيا عــى أربي

بحجــة وجــود القواعــد اإلرسائيليــة! ويف 

6 ابريــل مــن نفــس العــام اســتهدفت 

مصفــاة  يف  نفــط  محطــة  امليليشــيات 

واطلقــت  الربيــل  »كوركوســك«التابعة 

ثــاث صواريــخ عليهــا . واالســتهدافات 

ــمع  ــرأى ومس ــى م ــتمرة ع ــة مس اليومي

مــن املجتمــع الــدويل .

ــل  ــن قب ــام م ــود الس ــة جه ــم إعاق ورغ

هــؤالء ووضــع عراقيــل امــام املصالحــة 

الوطنيــة واختــاق االزمات والحــؤول دون 

ــذري  ــل ج ــل اىل ح ــداد واربي ــول بغ وص

ــرد  ــان الك ــام ، ف ــة بينه ــاكل العالق للمش

ــاديء الســام وحــل املشــاكل  متســكوا مبب

عــن طريــق الحــوار ويف اطــار مبــاديء 

ــتور. الدس

ان  اىل  ان نشــر  ومــن األهميــة مبــكان 

رئيــس اإلقليــم »نيجرفــان بــارزاين« الــذي 

بنشــاط  الكرديــة  الدبلوماســية  يقــود 

وحيويــة قــد بــذل جهــودا اســتثنائية لحــل 

تلــك االزمــات املفتعلــة وتطبيــع العاقــات 

مــع بغــداد ، وقــام بزيــارات مكوكيــة 

ــادة األحــزاب  ــى ق ــداد والتق دامئــة اىل بغ

الشــيعية والســنية والرئاســات الثــاث وزار 

فرنســا والتقــى ماكــرون وزار ايــران يف 

ــدف  ــل ه ــام 2021 الج ــن ع ــطس م أغس

واحــد وهــو تطبيــع األوضــاع مــع العــراق 

العقبــات  وتذليــل  اإلقليميــة  والــدول 

القامــة عاقــات طبيعيــة مــع الــكل وانهــاء 

بــن  الدائــم  الســام  االزمــات واحــال 

االخــوة املتخاصمــن.

العراقالعراق

منــذ الســتينيات مــن القرن املــايض وعقب 

انقــاب ميليشــا الحــرس القومــي التابعــة 

لحــزب البعــث عــى حكــم عبدالســام 

ومامرســة   1963 شــباط   8 يف  عــارف 

الشــعوب  ضــد  القمــع  أنــواع  ابشــع 

اىل  كردســتان  إقليــم  تحــول  العراقيــة، 

ــن  ــن م ــن الهارب ــن العراقي ــأوى للنازح م

بطــش الســلطة امليليشــياوية اإلرهابيــة 

، وعندمــا اضطــرت الحكومــة العراقيــة 

ــن  ــط م ــم بضغ ــا يف اإلقلي ــحب قواته لس

املجتمــع الــدويل يف أكتوبــر 1991 وافســاح 

املجــال لتشــكيل مؤسســاته الحكوميــة 

ــن  ــار االم ــام 1992 وانتش ــة ع والترشيعي

ــن  ــر االالف م ــه ، تقاط ــام يف ربوع والس

النازحــن والاجئــن الســورين الفاريــن 

ــيعية  ــل الش ــش »داعش«والفصائ ــن بط م

ــد  ــات يوج ــب االحصائي ــة ، وبحس املنفلت

ــن  ــؤالء النازح ــن ه ــون م ــن ملي ــر م اك

يحظــون  وهــم  اإلقليــم  يف  والاجئــن 

قبــل  مــن  ممتازيــن  واهتــامم  برعايــة 

حكومــة اإلقليــم!

ومل يقتــر األمــر عــى الاجئــن والنازحــن 

بــل لجــأ الكثــر مــن زعــامء األحــزاب 

الحكــم  لنظــام  املعارضــون  الشــيعية 

مــن  هربــا  اقليــم  اىل  البائــد  البعثــي 

ــور.  ــاق كل تص ــذي ف ــع ال ــش والقم البط

فعاشــوا بــن أحضــان الشــعب الكــردي 

معززيــن ومكرمــن وعــى رأس هــؤالء« 

نــوري املالــي« الــذي رد الجميــل وفــرض 

حصــارا جائــرا عــى هــذا الشــعب املســكن 

منــذ 2014 ولحــد االن.

وعقــب تــويل األحــزاب الشــيعية الحكم يف 

العــراق بعــد ســقوط النظــام البعثــي عــام 

نيجيرفان بارزانينيجيرفان بارزاني
الهادئة!الهادئة!
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الضحايا بين االستذكار واهمال الحقوق

فـــي منتصـــف نيســـان 2022، جـــرى احيـــاء الذكرى الــــ34 لما تعـــرف بحملة 

األنفـــال، التـــي نفذتهـــا قـــوات النظام المبـــاد فـــي  أواخر الحـــرب اإليرانية 

العراقية عام 1988، وأودت بحياة عشـــرات الوف الســـكان الكورد العراقيين، 

و هدمـــت االف القرى وشـــردت اعدادا هائلة من الســـكان نقلـــوا الى مناطق 

اخرى قســـرا؛ واودع كثيرون الســـجون ولم يعرف مصيـــر كثير ممن فقدوا 

حتـــى اآلن؛ والمرجـــح انه جـــرى تصفيتهم ودفنهم في قبـــور جماعية في 

مناطق متفرقة مـــن العراق.

في ذكرى األنفال ..

فيــــلي
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ــى  ــال، ع ــة األنف ــن يف قضي ــة املتهم محاكم

»لدينــا  القــول  مزيديــن  وصفهــم،  حــد 

حقــوق كثــرة أخــرى عنــد بغــداد«، بحســب 

مجلــس  كــورد يف  نــواب  وكان  تعبرهــم؛ 

النــواب العراقــي، قــد اشــاروا اىل أن الحــرب 

ضــد »داعــش« واألزمــة االقتصاديــة ومســألة 

النازحــن الحاليــة »تــكاد أن تنــي الحكومــة 

العراقيــة قضايــا األنفــال وحلبجــة، لكــن 

ــوق  ــن حق ــنتخى ع ــا س ــي أنن ــذا ال يعن ه

شــعب كوردســتان وعــن عائــات ضحايــا 

األنفــال ومدينــة حلبجــة«، بحســب قولهــم.

ويلفــت قانونيــون واعاميــون اىل ان املــادة 

الشــهداء  مؤسســة  قانــون  مــن  ا   – أوال 

املعــّدل لســنة 2015 جــاء فيهــا ان  الشــهيد 

ــي أو أي  ــن العراق ــن : أ – املواط ــو كّل م ه

شــخص أخــر مقيــم يف العــراق ضحــى بحياته 

ــكاب  ــة ارت ــارش نتيج ــكل مب ــا بش أو فقده

جرامئــه  مــن  أي  البائــد  البعــث  حــزب 

ــب أو  ــجن أو التعذي ــدام أو الس ــا اإلع ومنه

ــة أو األســلحة  ــادة الجامعي نتيجتهــام أو اإلب

الكيامويــة أو الجرائــم ضــد اإلنســانية أو 

التصفيــات الجســدية أو التهجــر القــري 

أو مــن غيــب أو وجــد يف املقابــر الجامعيــة 

و  ؛  العســكرية  الخدمــة  مــن  الهــارب  أو 

واملفارقــة هنــا ان املســؤولن يف الســلطة 

التنفيذيــة العراقيــة تبــاروا يف الحديــث عــن 

الذكــرى، ورضورة انصــاف الضحايــا وتعويض 

ــم،  ــت به ــن االرضار التــي لحق ــم ع اهاليه

يف حــن انهــم ومعظــم مــن اعــرب عــن 

االســتذكار هــم مــن املســؤولن الذيــن تبــوأ 

كل منهــم املناصــب العليــا يف الحكومــات 

الحاليــة والســابقة ومل يفعلــوا شــيئا إلنصــاف 

الضحايــا وذويهــم، كــام جــددت حكومــة 

إقليــم كوردســتان مطالبــة بغــداد بتعويــض 

ــة. ــا العملي ضحاي

ــات  ــرار محكمــة الجناي ــك برغــم اق ــأيت ذل ي

العليــا العراقيــة  عــام 2010 بــان حملــة 

ــادة  ــال« »جرميــة ضــد اإلنســانية وإب »األنف

جامعيــة«، وبرغــم االعــراف الــدويل بــأن 

هــذه العمليــات جرائــم إبــادة جامعيــة 

ــن.  ــورد العراقي ــق الك بح

ان انصــاف الضحايــا وتعويــض اهاليهــم عــن 

االرضار التــي لحفــت بهــم وفقــدان ارواح 

االنســانية  املطالــب  ابــرز  ذويهــم، ميثــل 

العدالــة  تحقيــق  عليهــا  يتوقــف  التــي 

وتنفيــذ مبــادئ حقــوق االنســان التــي يقــر 

الجميــع عــى االلتــزام بهــا مبــا يف ذلــك بنــود 

ــذا  ــامل يف ه ــي، وان أي اه ــتور العراق الدس

ــد  ــه يع ــذ متطلبات ــاون يف تنفي ــر والته االم

الســيايس  بالنظــام  تحيــق  كبــرة  مثلبــة 

القائــم يف العــراق، الــذي اعلــن منــذ بدايــات 

التغيــر يف 2003 انــه جــاء عــى انقــاض 

النظــام املســتبد الســابق ومعالجــة تبعــات 

ــم، ويف  ــاف الجرائ ــوري، وايق ــم الدكتات الحك

الوقــت نفســه انصــاف املترريــن منــه مبــا 

ــال. ــات االنف ــا عملي ــك ضحاي يف ذل

 ويقــول ناشــطون يف مجــال الدفــاع عــن 

إقليــم  يف  »املؤنفلــن«  عائــات  حقــوق 

كوردســتان، إن الحكومــة العراقيــة مل تعــوض 

العائــات املتــررة  والناجــن منهــم ال ماديا 

ــة  ــن الناحي ــداد م ــى إن بغ ــا، حت وال معنوي

القانونيــة مل تتخــذ أي خطــوة جديــة باتجــاه 

إقليــم  تســود  اإلحبــاط  مــن  حالــة  هنــاك 

التــزام  عــدم  بســبب  العــراق،  كوردســتان 

مــن  بــأي  العراقيــة  المركزيــة  الحكومــة 

العراقيــة  المحكمــة  قــرارات  أو  تعهداتهــا 

الُعليــا، القاضيــة بالتعويــض المــادي والرمــزي 

والحقوقــي لمــا يقــارب 180 ألــف مدنــي ُكــوردي 

عراقــي، كانــوا ضحايــا تلــك الحمــالت..

ذلــك بســبب معارضتــه للنظــام يف الــرأي أو 

املعتقــد أو االنتــامء الســيايس أو تعاطفــه 

مــع معارضيــه أو مســاعدته لهــم، فيــام 

ــى  ــا ع ــون تعليق ــون واعامي ــول حقوقي يق

ذلــك  أّن ضحايــا عمليــات األنفــال وضحايــا 

وفــق  شــهداء  هــم  الكيميــاوي  القصــف 

ــي. ــون العراق القان

 وناشــد ناشــطون الحكومــات يف العــراق 

بتنفيــذ جميــع جزئيــات ومســتلزمات تنفيــذ 

ــؤالء  ــب ه ــك؛ ويطال ــق بذل ــون املتعل القان

الحكومــة االتحاديــة يف بغــداد بتعويــض 

هنــاك  ان  ويقولــون  وذويهــم،  الضحايــا 

حالــة مــن اإلحبــاط تســود إقليــم كوردســتان 

الحكومــة  التــزام  عــدم  بســبب  العــراق، 

املركزيــة العراقيــة بــأي مــن تعهداتهــا أو 

قــرارات املحكمــة العراقيــة الُعليــا، القاضيــة 

بالتعويــض املــادي والرمــزي والحقوقــي ملــا 

ــي،  ــوردي عراق ــدين ُك ــف م ــارب 180 أل يق

بحســب  الحمــات،  تلــك  ضحايــا  كانــوا 

ــم. قوله

وتقــول امــرأة مــن ضحايــا عمليــات االنفــال 

ــويب  ــان جن ــة كرمي ــا يف منطق ــت قريتن »كان

املناطــق  أوىل  مــن  كركــوك  مدينــة  رشق 

التــي تعرضــت لحملــة األنفــال، يف أوائــل 

ربيــع عــام 1988.. زوجــي الــذي كان يعمــل 

ــن أوالدي  ــان م ــه اثن ــا، ومع ــا ابتدائي مدرس

الذيــن كانــوا بعمــر املراهقــة، راحــوا ضحايــا 

تلــك الحملــة، فبعــد فصلنــا عنهــم، وجــدت 

منطقــة  يف  جامعيــة  مقابــر  يف  جثثهــم 

ــام 2012«. ــراق ع ــويب الع ــاموة جن الس

ــض  ــو التعوي ــم ه ــن األه ــادي، لك ــا م منه

الرمــزي..«، وشــددت عــى اهميــة اســتذكار 

ــًا  ــول »مث ــت بالق ــا واردف ــات ارسته تضحي

زوجــي كان ُمدرســاً لقرابــة 20 عامــاً، وعلــم 

آالف الطلبــة، فــام املشــكلة مثــًا أن ُتســمى 

ــا باســمه«، بحســب تعبرهــا. مدرســة م

ــا،  ــرت حياتن ــدان زوجــي دم ــف »بفق وتضي

ُهجرنــا مــن القريــة وفقدنــا حــق امللكيــة يف 

ــن  ــايئ الباق ــل أبن ــة، مل ُيكم ــا الزراعي أراضين

ــن  ــواع امله ــى أن ــت يف أق ــتهم، وعمل دراس

ــة 20 ســنة  ــذ قراب لتأمــن األساســيات، و من

ــض، جــزء  ــاوى للتعوي ــات ودع ــدم بطلب نتق
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ــات  ــد مكون ــت ض ــي ارتكب ــم الت كل الجرائ

هــذا البلــد، ال تتحمــل ذريعــة ان يقــال 

مــن اقرفهــا وملــاذا اقرفهــا ألن الجرميــة 

ــة ولكــن  ــا جــذور تاريخي ــد له يف هــذا البل

معالجاتهــا مجهولــة.

ازداد عمــر ذكــرى كارثــة االبــادة الجامعيــة 

ــنة  ــن س ــورد الفيلي ــايد( ضــد الك )الجينوس

الــوزراء  مجلــس  حتــى  انــه  اال  اخــرى، 

العراقــي مل يصــدر ولــو بيانــا كســوال، بــل ان 

مســؤول هــذا امللــف يف املجلــس مل يصــدر 

ــذا الصــدد! ــح به ــه مجــرد تري عن

ــرشات  ــان ع ــارع، ف ــص الش ــام يخ ــا في ام

املشــكات اليوميــة واملســتمرة التــي ســلبت 

الراحــة مــن املواطنــن األحيــاء يف هــذا البلد 

فمــن الطبيعــي أن يكــون الحديــث عــن 

ــل. ــوارث بشــكل أق ــل هــذه الك مث

متخــم  امللــف  هــذا  عمــل  برنامــج 

ــة؛  ــة الصاحي ــرارات منتهي باملقرحــات والق

ــع  ــأس وتراج ــوت وي ــد م ــات بع االحصائي

أصحــاب الحقــوق تتغــر ليســت نتيجــة 

املشــاركون  املســؤولة.  االطــراف  ملســاٍع 

في ذكرى »جينوسايد« الفيليين.. 
ليس للحكومة ما تدرأ به الخجل عن نفسها

علي حسين فيلي

االبــادة  مبلــف  الخاصــة  االجتامعــات  يف 

الجامعيــة للكــورد الفيليــن داخــل الحكومــة 

ليســت لديهــم تلــك الشــجاعة ليقولــوا 

ــمح  ــة ال تس ــلطة خفي ــرا وس ــاك فك ان هن

ــذه  ــط به ــرار مرتب ــرح او ق ــذ اي مق بتنفي

القضيــة.

ال  ســنة   42 وبعــد  نفســه،  الوقــت  يف 

يعــرف ذوو الضحايــا لحــد االن االســباب 

الرئيســة لــكل تلــك املعانــاة التــي تتلخــص 

يف ســبب عــدم عثورهــم عــى ايــة اثــار 

لرفــات شــهدائهم، عــدا انــه يف ظــل الذرائــع 

ــة  ــة للمؤسســات الحكومي ــة والدامئي املقولب

ايــة قــراءة  الحكوميــة، ال نســمع  وغــر 

ــادة  ــرار اإلب ــباب ق ــة ألس ــدة ومنطقي جدي

الجامعيــة.

مبعايــر املنطــق فــإن املواطــن الــذي يعيــش 

جيــدة،  واقتصاديــة  معيشــية  أوضــاع  يف 

ال يفكــر يف االنقــاب وتخريــب األوضــاع 

املســتقرة التــي يعيشــها ليتعــرض لهجــامت 

ــي. ــل الجامع ــليب والقت التس

ان وجــود كــوادر فيليــة داخــل األحــزاب 

مكــون  اي  اعضــاء  كوجــود  السياســية، 

مشــارك يف الحــراك الســيايس يف هــذا البلــد، 

ال يتــم تعريفــه كتهديــد اكــر مــن االحــزاب 

املعارضــة للنظــام الســابق نفســها لــي يتــم 

ــك  ــاء ذل ــن أبن ــوف م ــات األل ــب مئ تغيي

ــم. ــم وتهجره ــون وترشيده املك

ــت  ــة انخرط ــة الكوردي ــة التحرري ان الحرك

منــذ عقــود بعــد تأســيس الدولــة العراقيــة 

يف رصاعــات مبــارشة واالســام الســيايس مــا 

بعــد ســقوط نظــام الشــاه يف ايــران ادخــل 

ــروب  ــات والح ــم الراع ــة يف خض الطائفي

املفجعــة  والكــوارث  املشــكات  ولكــن 

للكــورد الفيليــن بــدأت مــع بدايــة تأســيس 

ــة. ــة العراقي الحكوم

وكــام كان منتظــرا، يف الذكــرى 42 ســنة 

لقمــة هــذه الكارثــة، فــإن الذيــن كان مــن 

الحقــوق  إلعــادة  يســتقتلوا  أن  املفــرض 

كانــوا الغائــب األبــرز، الغالبيــة املطلقــة 

ــم  ــد وفائه ــن بتجدي ــطن الفيلي ــن الناش م

ــي، مل يســتطيعوا  ــي والطائف ــزام القوم لالت

التأكيــد عــى أن جميــع مؤسســات الدولــة 

والســلطات الحكوميــة واألحــزاب السياســية 

واملنظــامت املدنيــة كانــوا مقريــن جميعا.

لــي  املظلومــن  فــرص  البلــد،  هــذا  يف 

عــن  التعبــر  يف  واحــرارا  اعــزة  يعيشــوا 

ــن اي  ــة، ولك ــدا وقليل ــة ج ــم صعب افكاره

شــعب او مكــون يجــب ان يعــرِّف معاناتــه 

بشــكل مــن االشــكال.

يف نظــر الجيــل الحــايل مــن الفيليــن عندمــا 

ال يقــام يف عاصمــة إقليــم كوردســتان نصــب 

ــة كرمــز، فــإن األمــر  لذكــرى شــهداء الكارث

مدعــاة للتســاؤل؟!

عندمــا تســحب حكومــة بغــداد نفســها مــن 

الذكــرى وال تخطــو مؤسســات الحكومــة 

ــان  ــاة، ف ــذه املعان ــة ه ــوة ملعالج ــة خط اي

ــاة للتســاؤل؟! ــر مدع االم

ــا  ــة العلي ــا ال تســأل املحكمــة الجنائي عندم

عــن نتائــج تنفيــذ قرارهــا لتعريــف الجرميــة 

كابــادة جامعيــة، فهــذا مدعــاة للتســاؤل؟! 

فــامذا ننتظــر عندمــا يكــون كل ذلــك مــن 

صميــم واجــب وتكليــف تلــك الجهــات.

بعــد مــرور نحــو 20 عامــا مــن العهــد 

ــوم  ــراق، تق ــد يف ادارة الحكــم يف الع الجدي

ــات  ــرح مقرح ــوا بط ــة ت ــات الدول مؤسس

القضيــة  تلــك  مــع  التعامــل  لشــكل 

يســتطيع  أاّل  الطبيعــي  مــن  ومثياتهــا! 

مســؤولو امللــف يف مجلس الــوزراء العراقي، 

وزارة  ويف  اإلنســان،  حقــوق  هيئــة  ويف 

ــة  ــن، و يف وزاريت الداخلي ــرة واملهجري الهج

ــذا  ــح ه ــاي تري ــى االدالء ب ــدل، حت والع

يف  يســتطيعون  ال  أنهــم  وحتــى  العــام 

اســتنادا عــى قواعــد  املقبلــة  الســنوات 

بيانــات وإحصــاءات ووثائــق الحديــث عــن 

ــد  ــد موع ــى تحدي ــة، او حت معالجــة القضي

إلغــاق امللــف بشــكل رســمي.

ــة  ــادة الجامعي ــار االب ــو آث ــة مح ويف عملي

للكــورد الفيليــن »الجينوســايد« وجميــع 

تتقــدم  مل  املامثلــة  املظلومــة  املكونــات 

الرســمية  ومؤسســاتها  بغــداد  حكومــة 

ــن  ــل ع ــا الخج ــدرأ به ــوة ت ــؤولة بخط املس

نفســها.
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ويف الحقيقــة فــان تلــك الجرائــم بــدأت 

 ،1969 عــام  منــذ   مبكــر  وقــت  منــذ 

ــي  حــن شــنت حكومــة حــزب البعــث الت

تســلمت الســلطة بانقــاب عســكري يف 

ــري  ــي ق ــل ونف ــة ترحي ــام 1968 حمل ع

الســباب  الفيليــن  الكــورد  اســتهدفت 

عرقيــة ومذهبيــة اذ جــرى يف  عــام 1970، 

ترحيــل أكــر مــن 70 ألــف فيــي إىل إيــران 

وجــرى  العراقيــة،  جنســيتهم  وســحبت 

ــاء  ــاالت االختف ــن ح ــر م ــن كث ــاغ ع اإلب

واإلعــدام بــن عامــي 1970 و1973.

ــة اىل ان  ــة املدون ــع التاريخي ــر الوقائ وتش

اضطهــاد الكــورد الفيليــن يف عهــد النظــام 

املبــاد كان قمعــا منهجيــا لهــم و قــد تعاظم 

كبــرة  مديــات  اىل  وتصاعــد  االضطهــاد 

ــة  ــة لحمل ــورة جامعي ــوا بص ــا تعرض عندم

كبــرة مــن قبــل النظــام املبــاد؛ الــذي قــام 

منــذ  نظاميــة  اعــدام  عمليــات  بتنفيــذ 

عــام 1979 امتــدت إىل مناطــق عراقيــة 

وكورديــة واســعة ثــم اصــدر النظــام املبــاد 

قــرار رقــم 666 يف عــام 1980، الــذي حــرم 

ــة  ــية العراقي ــن الجنس ــن م ــورد الفيلي الك

وعدهــم ايرانيــن، كــام مورســت ابشــع 

ــال  ــار الرج ــا اجب ــانية ومنه ــم االنس الجرائ

ابادة
الكورد الفيليين 
في نيسان       

الذكــرة  االيــام  هــذه  تمــر 

لتهجيــر  واالربعيــن  الثانيــة 

اعــداد هائلــة مــن العراقييــن 

مــن اراضيهــم وبيوتهــم بذرائــع 

عنصريــة وطائفيــة، اذ شــهد 

شــهر نيســان من عام 1980 بدء 

ابشــع عمليــة تهجيــر جماعيــة 

بــدأت منــذ الرابــع مــن الشــهر 

وتواصلــت طيلــة المــدة الالحقــة. 

صادق االزرقي
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املتزوجــن مــن كورديــات فيليــات عــى 

ــة يف  ــغ مالي ــل مبال ــق زوجاتهــم مقاب تطلي

ــا  ــال تهجره ــه أو يف ح ــاق زوجت ــال ط ح

إىل الخــارج؛ وتهجــره معهــا او تعرضــه 

ــض. ــال الرف ــال يف ح لاعتق

ترحيــل  جــرى  انــه  اىل  االرقــام  وتشــر 

إىل  فيــي  كــوردي  مليــون  نصــف  نحــو 

إيــران نتيجــة حمــات االضطهــاد واختفــى 

ــي،  ــوردي في ــف ك ــن 15 أل ــل ع ــا ال يق م

ــور  ــم العث ــباب،  مل يت ــن الش ــم م معظمه

عــى رفاتهــم بعــد ذلــك، وجــرى اســتهداف 

الفيليــن  الكــورد  واألكادمييــن  التجــار 

البارزيــن ورفيعــي املســتوى يف بغــداد عــى 

ــد. ــه التحدي وج

ــواب العراقــي يف عــام  وصــوت مجلــس الن

ــام 1980  ــم  ع ــرار بجرائ ــى االق 2011، ع

ضــد الكــورد الفيليــن يف ظــل نظــام صــدام 

حســن عــى أنهــا إبــادة جامعيــة.

وبرغــم ســقوط النظــام املبــاد فــان الكــورد 

الكاملــة  حقوقهــم  ينالــوا  مل  الفيليــن 

بحســب القرائــن املتحققــة التــي تشــر 

اىل ان معظــم الذيــن عــادوا إىل العــراق 

ــات  ــوا صعوب ــن واجه ــورد الفيلي ــن الك م

يف التقــدم للحصــول عــى الجنســية، او 

الســرجاع جنســيتهم العراقيــة االصليــة؛ 

الهجــرة  وزارة  أفــادت   ،2010 عــام  ويف 

واملهجريــن العراقيــة أنــه منــذ عــام 2003، 

جــرت اســتعادة الجنســية لنحــو 100 ألــف 

كــوردي فيــي، وهــو رقــم قليــل طبعــا 

ــن تعاظمــت  ــن هجــروا الذي ــة بالذي مقارن

اعدادهــم حتــام بفعــل الــوالدات وتكويــن 

ارس جديــدة طيلــة 42 عامــا؛ اذ يشــكل 

االصــي حقــا  بلدهــم  منحهــم جنســية 

واجبــا لهــم وألجيالهــم.

ولطاملــا طالــب سياســيون ونــواب مــن 

بتحقيــق  ومنارصيهــم  الفيليــن  الكــورد 

مطالــب الفيليــن بعــد تغيــر النظــام املباد، 

تنصفهــم  مل  الجديــدة  القوانــن  ان  غــر 

بصــورة شــاملة ويقــول نائــب فيــي يف 

الكــورد  ان  الســابق  االتحــادي  الرملــان 

ــض  ــرجاع بع ــون باس ــوا يأمل ــن كان الفيلي

ــوال اىل  ــن ووص ــد 2003، ولك ــم بع حقوقه

عــام 2021 مل يســتجد أي تقــدم يف هــذا 

ــا اىل كثــر مــن القوانــن التــي  امللــف، الفت

يف  بخاصــة  تنفــذ  ان  دون  مــن  رشعــت 

مناطــق املــادة 140 أو يف بغــداد، بحســب 

ــه. قول

ــن يف  ــن القوان ــاذج ع ــواب من  ويعطــي الن

ــول  ــة بالق ــادي املنتهي ــان االتح دورة الرمل

انــه جــرى تبني مشــاريع مــن ضمنهــا إلغاء 

قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل 

ــن  ــورد الفيلي الخاصــة مبصــادرة أرايض الك

ــن  ــا ع ــن،  فض ــديل وخانق ــق من يف مناط

ــورد  ــق بالك ــرى تتعل ــرارات اخ ــاريع ق مش

الفيليــن وحقوقهــم رسعــان مــا احيلــت 

ملفاتهــا إىل وزارات اخــرى خافــا للقواعــد 

ــواب. ــد الن ــب تأكي ــة، بحس القانوني

ــذوي  ــة ل ــر ان التعويضــات املادي ــام ُذك  ك

ضحايــا الكــورد الفيليــن، ال تتجــاوز الـ25% 

والنســبة يف بعــض امللفــات اقــل مــن ذلــك 

بكثــر، اذ مل تشــهد أي تقــدم ومنهــا يف 

موضــوع مصــادرة األرايض الخاصــة بالكورد 

سياســيون  وانتقــد  املهجريــن،  الفيليــن 

ونــواب بقــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثورة 

ــزاب  ــل االح ــاءلوا: ه ــذة، وتس ــل ناف املنح

السياســية راضيــة عــام اصــدره مجلــس 

ــرارات  ــن ق ــت م ــورة يسء الصي ــادة الث قي

ــورد؟! ــن الك ــد املواطن ض

القــرارات  حتــى  انــه  املراقبــون  ويــرى 

ــن،  ــي شــملت الكــورد الفيلي ــن الت والقوان

ومنهــا قانــوين الســجناء والفصــل الســيايس، 

ليســت ســوى اجــراءات ترقيعيــة ال ترقــى 

االبــادة  ضحايــا  تعويــض  مســتوى  اىل 

الجامعيــة عــن حجــم االرضار التــي تعرضــوا 

ــه  ــرين اىل ان ــم، مش ــب وصفه ــا، بحس له

عــام 2003  بعــد  الحكومــات  أن  برغــم 

قدمــت بعــض التســهيات واالمتيــازات 

والرواتــب التقاعديــة آلبــاء وأمهــات ضحايا 

جرميــة التهجــر، وتســوية القضايــا املتعلقــة 

بالوثائــق الثبوتيــة العراقية وشــمول البعض 

مــن أبنــاء هــذه الرشيحــة بالتعيينــات 

ــى  ــض ع ــول البع ــة وحص ــر الدول يف دوائ

ــا  ــاوي م ــا ال تس ــة، إال انه ــات مالي تعويض

قدمتــه هــذه الحكومــات لضحايــا مكونــات 

أخــرى، مــا قــد يثــر اتهامــات بالتمييــز 

يف التعامــل مــع الضحايــا عــى اختــاف 

قومياتهــم وأطيافهــم.

 وعــى صعيــد متصــل يجــري التنبيــه عــى 

االعــان العاملــي  لحقــوق االنســان والعهــد 

والسياســية  املدنيــة  للحقــوق  الــدويل 

االقتصاديــة  للحقــوق  الــدويل  والعهــد 

مــن  وغرهــا  والثقافيــة  واالجتامعيــة 

ــادق  ــي ص ــة الت ــق الدولي ــود واملواثي العه

الحكومــة  تلــزم  التــي  العــراق،  عليهــا 

معلومــات  وتقــدم  تبحــث  ان  العراقيــة 

موثقــة عــن مصــر الكــورد الفيليــن الذيــن 

كانــوا محجوزيــن، ملمحــن اىل ان لــدى 

ــة  ــق بقضي ــق تتعل ــوف الوثائ ــة ال الحكوم

تواجدهــا  أكــد  التــي  الفيليــن،  الكــورد 

املدعــي العــام يف قضيــة قتــل وتهجــر 

الكــورد الفيليــن.
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الكورد الفيليون.. الكورد الفيليون.. 
قلب الوطن وذاكرتهقلب الوطن وذاكرته

لقمان عبد الرحيم الفيلي

تحــل علينــا هــذه االيــام الذكــرى الســنوية 

ــام  ــل النظ ــن قب ــن م ــورد الفيلي ــع الك لقم

البعثــي املقبــور، فمنــذ العــام 1980، متــت 

ــال واالعدامــات  ــات املطــاردة واالعتق عملي

االف  عــرشات  بحــق  الجامعيــة  واملقابــر 

املواطنــن مــن هذا املكــون العراقــي األصيل 

بحجــة التبعيــة اليــران وان كانــوا ابنــاء هــذا 

ــأت ســجون  ــة، وامت ــال طويل الوطــن الجي

البعــث املقبــور بخــرة شــباب هــذا املكــون، 

وازهقــت كثــر مــن ارواح الكــورد الفيلين ال 

لذنــب ارتكبــوه ســوى النهــم وقعــوا ضحيــة 

التــي ال  للبعــث،  الشــوفينية  السياســات 

ــب  ــف والتعص ــاء والعن ــر االقص ــرف غ تع

ــي والقومــي. القب

ــذا  ــة ه ــلب وطني ــة س ــرت محاول ــد ج وق

املكــون حينــام ُاســقطت الجنســية العراقيــة 

عــن اكــر مــن نصــف مليــون كــوردي فيــي 

ــس  ــن مجل ــادر ع ــرار 666 الص ــب الق حس

قيــادة الثــورة املنحــل يسء الصيــت بتاريــخ 

7/5/1980. ليتــم بعــد ذلــك تجريدهــم من 

ــم  ــادرة ممتلكاته ــمية، ومص ــم الرس أوراقه

ــم  ــة حقوقه ــة، ورسق ــة وغــر املنقول املنقول

بشــكل علنــي ويف وســط النهــار مــع صمــت 

الجرائــم  ابشــع  مــن  واحــدة  يف  دويل، 

االنســانية واالقتصاديــة التــي ُارتكبــت بحــق 

هــذا املكــون.

ونحــن اليــوم نســتذكر تلــك الفواجــع التــي 

تعــرض لهــا هــذا املكــون، ونســرجع آهــات 

أوالدهــن،  عــى  املفجوعــات  األمهــات 

ونســتذكر حرقــة قلــوب اآلبــاء عــى مــا بنوه 

مــن عوائــل وحيــاة وســعي للعيــش بكرامــة 

وعــزة، ليجــدوا انفســهم امــا مطارديــن عــى 

الحــدود، أو بــن جــدران املــوت البعثــي 

الشــوفيني، نــرى ان قضيــة الكــورد الفيليــن 

مل تأخــذ مســاحتها املطلوبــة وان الحيــف 

الــذي شــملهم مل يعالــج بعــد ونراهــا تســر 

يتــم  إذ  النســيان واإلهــامل،  نحــو طــي 

تســليط الضــوء عــى مــا عانــوه مــن ظلــم 

وحرمــان وتجريــد مــن اغــى مــا ميلكــه 

ــامء. املواطــن، وهــو االنت

وال يســعنا يف هــذا املقــام، اال أن ندعــوا 

ــراق  ــهداء الع ــكل ش ــران ل ــة والغف بالرحم

ــن  ــن، مدفوع ــن واخري ــورد الفيلي ــن الك م

باإلميــان العميــق بــأن هــذا املكــون األصيــل 

ونســيجه  دميوغرافيــة  مــن  جــزء  هــو 

االجتامعــي وتاريــخ العــراق وهويتــه، و 

ــاء. ــه االوفي ــد بنات اح

ســام عــى شــبابنا الــذي دفنــوا يف مقابــر مل 

ــا الــذي انتظــروا  يعــر عليهــا، وعــى امهاتن

أبناءهــم المــد طويــل فمنهــم مــن غــادرت 

الدنيــا حزينــة ومنهــم مــن تنتظــر شــم 

ــه مــن قــر. عظــام ابنهــا وال تعــرف ل

الفيليــن  لشــهدائنا  والخلــود  الرحمــة 

جميعــاً االبــرار  العــراق  ولشــهداء 
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هل كان احتالال ام تحريرا؟هل كان احتالال ام تحريرا؟

عنــد  هــذا  االتفــاق  عــدم  ينحــر  وال 

الرشيحــة املؤيــدة لنظــام البعــث وحســب، 

ــه مــن  ــوا يعارضون بــل حتــى عنــد مــن كان

ــول  ــق األوىل لدخ ــوا يف الدقائ ــن خرج الذي

بغــداد  للعاصمــة  االمريكيــة  الدبابــات 

محتفلــن بســقوط الصنــم، ومــن منــا ال 

ماســكا  كان  الذيــن  تحســن  أبــو  يذكــر 

بالــرب  عليــه  ينهــال  لصــدام  بصــورة 

ويبــرش بنهايــة حقبتــه البغيضــة.

ان مــا عكــر فرحــة العراقيــن بســقوط نظــام 

صــدام هــو اعــان امريــكا رســميا بعــد ايــام 

مــن دخولهــا للعــراق بــان قواتهــا هــي 

ــراق  ــان الع ــك ف ــال. ورغــم ذل ــوات احت ق

بهــذه  ســنويا  يحتفــل  كان  »الرســمي« 

تغــر  مــن  االوىل  الســنوات  يف  املناســبة 

ــة  ــن اإلقليمي ــرت املوازي ــام، اىل ان تغ النظ

والداخليــة وارتخــت القبضــة األمريكيــة، 

ــا  ــل اعامي ــن أبري ــم تســويق التاســع م فت

ــراق. ــال الع ــوم احت ــاره ي باعتب

يجــب عــى العراقيــن التمييــز بــن أمريــن 

ــدام  ــام ص ــقاط نظ ــو اس ــن.. االول ه مهم

ــو  ــاين ه ــه، والث ــن تداعيات ــر ع ــض النظ بغ

بغــض  االمريــي  »االحتــال«  تبعــات 

ــان  ــام. فاملوضوع ــقوط النظ ــن س ــر ع الن

والتوقيتــات  بعضهــام،  عــن  منفصــان 

مختلفــة، فامريــكا مل تعلــن عــن نفســها 

كقــوة احتــال يف 9-4 بــل جــاء وراءهــا 

ــك ليــس مــن املنطــق ان نقيــم  ــام .كذل بأي

نظــام صــدام حســن وفــق مــا حصــل بعــد 

التــي  الحكومــات  فســلبيات  ســقوطه، 

جــاءت بعــده ال تــريء صفحتــه وال تلغــي 

جرامئــه .

العراقيــة مل  املعارضــة  ان  املعــروف  مــن 

تكــن لتتمكــن مــن ازاحــة نظــام صــدام 

رغــم مضــي تســعة عشــر عامــا علــى إســقاط نظــام صــدام حســين مــن 
قبــل القــوات األمريكيــة، ال يــزال العراقيــون »كمــا هــي عادتهــم دائمــا« 
غيــر متفقيــن فيمــا إذا كان مــا حصــل تحريــرا ينبغــي االحتفــال بــه، ام 

ــه كان احتــالال، والشــعوب عــادة ال تحتفــل بمناســبات احتاللهــا. ان

انس محمود الشيخ مظهر
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ــي  ــزو االمري ــوال الغ ــا , ول ــن مبفرده حس

ــة  للعــراق ملــا اســتطاعت املعارضــة العراقي

مــن الســيطرة حتــى عــى محافظــة عراقيــة 

حســن  صــدام  نظــام  ولبقــي   , واحــدة 

ــم  ــه الحك ــل في ــا هــذا, ينتق ــا اىل يومن قامئ

ــاد ,  ــم اىل االحف ــاء ومنه ــن االب اىل االبن م

وكــام قــال هــو بنفســه يف احــدى جلســات 

ــه )  ــايض بان ــه للق ــا كام ــه موجه محاكمت

لــوال االمريــكان ال انــت وال ابــوك كنتــوا 

ــن  ــا مل يك ــا(، وطبع ــوين هن ــدرون تجيب تق

لذكائــه  وال  حســن  صــدام  لقــوة  ذلــك 

الخــارق وامنــا بســبب ضعــف تلــك املعارضة 

ــك  ــتوى ذل ــن مبس ــا مل تك ــتتها , وكونه وتش

الحــدث , متامــا مثلــام هــم ليســوا مبســتوى 

ادارة البلــد منــذ االلفــن وثاثــة ولغايــة 

يومنــا هــذا , ومــا نشــهده اليــوم مــن 

انســداد ســيايس ينــدرج متامــا ضمــن نفــس 

االســباب .

عــى  البرشيــة  الطبيعــة  جبلــت  لقــد 

 , خارجــي  احتــال  اي  امرين...رفــض 

ــار مــن  ــد والن ــان تحكــم بالحدي ــا ب ورفضه

قبــل دكتاتوريــات محليــة , وهــذه حقائــق 

ثابتــة ال ميكــن الجــدال حولهــا , وبذلــك 

كان العراقيــون امــام خياريــن وهــام... امــا 

القبــول باحتــال خارجــي ينقذهــم مــن 

الدكتاتوريــة املحليــة , او الرضــوخ لتلــك 

. املحليــة الجيــال واجيــال  الدكتاتوريــة 

اثبــت  وثاثــة  االلفــن  بعــد  ماحــدث 

وراء  مــن  القــادم  االجنبــي  االحتــال  ان 

ــال اهــون  املحيطــات عــى بعــد االف االمي

ــم عــى  ــة تجث ــة محلي ــر مــن دكتاتوري بكث

صــدر الشــعوب. فبعــد ســنوات قليلــة مــن 

دخــول االمريــكان بــدأت مفاوضــات جديــة 

لتغــر  العراقيــة  الحكومــة  وبــن  بينهــا 

ــة  ــن عاق ــك م ــن وذل ــن الطرف ــة ب العاق

احتــال اىل عاقــة اتفاقيــات امنيــة تضمــن 

ــون  ــي نك ــن . ول ــح الطرف ــوق ومصال حق

واقعــن فــان القبــول االمريــي باالنســحاب 

مــن العــراق مل يكــن ليتــم لــوال بعــض 

ــا  ــت اليه ــي تعرض ــلحة الت ــات املس املواجه

القــوات االمريكيــة يف العــراق مــن قبــل 

مجاميــع مســلحة صغــرة . فــان كانــت 

تلــك املجاميــع املســلحة قــد نجحــت بدفــع 

القــوات االمريكيــة للخــروج مــن العــراق , 

ــذي تســتطيع  ــا مل تكــن باملســتوى ال اال انه

ــرة  ــر مؤث ــة وغ ــات قليل ــال عملي ــن خ م

مــن ازاحــة نظــام دكتاتــوري محــي كنظــام 

صــدام حســن يســيطر عــى املؤسســات 

مــن  شــعبيا  عمقــا  وميتلــك  الحكوميــة 

ــار مــع  ــد والن املنتفعــن , ويتعامــل بالحدي

معارضيــه.

املفارقــة ان مــن يصفــون التاســع مــن ابريل 

ــه يــوم احتــال للعــراق، هــم اكــر  عــى ان

ــال, فوجــود  ــك االحت ــن ذل ــن اســتفاد م م

السياســية مل  العمليــة  اليــوم يف  اكرهــم 

ــي،  ــال« االمري ــوال »االحت يكــن ليحصــل ل

ــوم  ــوم ي ــك الي وال اتصــور ان اعتبارهــم ذل

ــا  ــة واال مل ــم املفرط ــأيت لوطنيته ــال ي احت

ــة،  ــرى يف املنطق ــوى اخ ــراق لق ــوا الع أباح

ليضيفــوا احتــاالت اقليميــة عــى االحتــال 

ــراق. ــي للع االمري

وهنــا يــرز ســؤال اخــر وهــو، هــل االحتال 

االمريــي اآليت مــن وراء البحــار اهــون عــى 

واالمنــي  الســيايس  االحتــال  ام  العــراق 

ــة؟ واالقتصــادي لقــوى اقليمي

وهنــا يجــدر االشــارة بدايــة اىل نقطــة مهمة 

ــال ال تســتقيم مــع  وهــي، ان كلمــة االحت

الوضــع االمريــي يف العــامل، فاالمريــكان 

ــاء  ــن ش ــاء م ــارص ش ــامل املع ــدر الع ــم ق ه

واىب مــن اىب , ليــس لــدول الــرشق االوســط 

وحتــى  العــامل  دول  لــكل  بــل  فحســب 

ــق  ــع مناط ــا م ــة، وعاقته ــدول االوروبي لل

نفوذهــا عــادة مــا تكــون عاقــة مبنيــة عــى 

ــى  ــامد ع ــة، باالعت ــح املتبادل ــدأ املصال مب

الناحيــة االقتصاديــة اكــر مــن الســيطرة 

العســكرية املبــارشة.

وكان بإمــكان الساســة العراقيــن االســتفادة 

ــر  ــه خ ــا في ــذه مل ــح ه ــادل املصال ــن تب م

العــراق كــام حصــل يف دول اســيوية كثــرة , 

لكنهــم فشــلوا يف هــذا املجــال ايضــا .وبــدال 

ــة  ــوى اقليمي ــك فســحوا املجــال لق ــن ذل م

ــوازن  ــاد ت ــراق وايج ــال الع ــدة الحت جدي

بــن القــوى االقليميــة والقــوى العظمــى 

ــوا  ــة , دون ان ينتبه ــاحة العراقي ــى الس ع

ــى  ــزال تتبن ــذه ال ت ــة ه ــوى االقليمي ان الق

ــتعامر  ــم لاس ــوم القدي ــوم املفه ــة الي لغاي

, فهيمنــت عــى العــراق سياســيا وامنيــا 

واقتصاديــا دون ان يحصــل العــراق عــى اي 

ــك . ــن وراء ذل ــل م مقاب

فــاذا كنــا نتحــدث عــن »االحتــال« االمريي 

ــاالت  ــن االحت ــث ع ــا الحدي ــراق فعلين للع

االقليميــة ايضــا ... فــان كنــا نعــرف تاريــخ 

ــن  ــل م ــراق , فه ــي للع ــال« االمري »االحت

ســيايس يخرنــا متــى ويف اي يــوم احتــل 

العــراق مــن قبــل بقيــة الــدول التــي تجــول 

وتصــول عــى الســاحة العراقيــة اليــوم؟

كان بإمــكان الساســة العراقييــن االســتفادة مــن 
تبــادل المصالــح هــذه لمــا فيــه خيــر العــراق 
كمــا حصــل فــي دول اســيوية كثيــرة , لكنهــم 
فشــلوا فــي هــذا المجــال ايضــا .وبــدال مــن ذلــك 
فســحوا المجــال لقــوى اقليميــة جديــدة الحتــالل 

العــراق..

''''
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أثـــارت صحيفـــة »الغارديـــان« 

رجـــل  قضيـــة  البريطانيـــة، 

عراقـــي تتعثـــر محاوالتـــه من 

أجـــل الحصـــول علـــى تعويض 

الحكومة االســـترالية  مالي مـــن 

بعد اتهـــام القوات االســـترالية 

أفـــراد  مقتـــل  فـــي  بالتســـبب 

عـــام  الموصـــل  فـــي  عائلتـــه 

2017، وفيمـــا ترفـــض الحكومة 

االســـترالية دفـــع التعويضـــات 

وتؤكد أنها »قصفت« بناء على 

معلومـــات اســـتخبارية عراقية 

موقعـــا لتنظيم )داعش(، يؤكد 

محامون اســـتراليون أن حكومة 

بالدهـــم هـــي المســـؤولة عـــن 

عمليـــة القصـــف وأن رفضهـــا 

»الديمقراطية«  يهـــدد  الدفـــع 

األســـترالية.

باحثًا عن تعويض لقصف أسرته.. باحثًا عن تعويض لقصف أسرته.. 

رجل عراقي يواجه الحكومة االستراليةرجل عراقي يواجه الحكومة االسترالية
فيـــــــلي
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أن »العمــل يف املوصــل كان أكــر الحمــات 

جيلنــا،  يف  نشــهدها  رشاســة  الجويــة 

يف  تتمثــل  للحــرب،  املؤســفة  والنتيجــة 

ــن«. ــا املدني ــؤالء الضحاي ــوع ه وق

وتابــع التقريــر الريطــاين أن »منــدوب 

وزارة املاليــة األســرالية أشــار أنــه مل يطلــع 

عــى تقريــر قــوات وزارة الدفاع االســرالية 

حــول الغــارات الجويــة، وأنــه تبنــى تقريــر 

ان  لــه  ســبق  الــذي  االســرايل  الجيــش 

ــد  ــه الخاصــة مل نؤك ــص اىل ان تحقيقات خل

وجــود دليــل عــى مقتــل مدنيــن يف غــارة 

ــة اســرالية«. جوي

أن  »إال  الريطانيــة  الصحيفــة  تبــن 

العراقــي  للرجــل  االســرالين  املحامــن 

تقدمــوا يف 29 آذار املــايض بطلــب مراجعة 

داخليــة للقــرار الصــادر عــن وزارة املاليــة 

االســرالية، وطلبــوا تعيــن منــدوب جديــد 

للقضيــة«.

ــتينتا  ــة جاس ــن املحامي ــر ع ــل التقري ونق

لويــن قولهــا »انــه ال يوجــد تفســر موثوق 

ــاف ان  ــن بخ ــل املدني ــة مقت ــر لكيفي اخ

الحكومــة االســرالية هي املســؤولة بالفعل 

ــق أن  ــر للقل ــه »مــن املث ــة ان ــه«، مبين عن

ــا  ــي تورطه ــاع االســرالية تخف ــوات الدف ق

مدنيــن  ضحايــا  ســقوط  يف  املحتمــل 

ــا«. ــر تحقيقه ــرش تقري ــا ن برفضه

العراقــي  أن »الرجــل  لويــن إىل  وتشــر 

نتائــج  عــى  للحصــول  بطلــب  تقــدم 

حريــة  قانــون  مبوجــب  التحقيــق 

املعلومــات يف شــباط العــام 2020، وأن 

املســألة مــا زالــت قيــد الدراســة مــن 

جانــب الســلطات االســرالية حتــى اآلن«.

»معرفــة  أن  لويــن  املحاميــة  وتؤكــد 

مــا تفعلــه حكومتنــا، وهــذه الشــفافية 

ــة لدعــم  ــة األهمي ــة بالغ ــق، قضي والتدقي

»كيــف  بالقــول  مبينــة  دميقراطيتنــا«، 

ــا  ــت حكومتن ــا اذا كان ــة م ــا معرف بإمكانن

تتــرف وفــق مــا يخــدم مصلحــة الشــعب 

االســرايل، ســواء كان هنــا او يف الخــارج؟«.

العـــراق،  فـــي  مقيـــم  العراقـــي  »الرجـــل 
وهـــو طلـــب تعويضـــات بقيمـــة مئـــات آالف 
الدوالرات«، مبينًا أن »القانون األســـترالي، 
التعويضـــات، مرتبـــط  وحـــول مثـــل هـــذه 

بتقديـــر مـــن جانـــب الحكومـــة ..

وقالــت الصحيفــة الريطانيــة يف تقريــر لها 

ــة  ــي«؛ إن »الحكوم ــة »في ــه مجل وترجمت

األســرالية ترفــض منــح تعويضــات ماليــة 

لرجــل عراقــي طلــب عــدم الكشــف عــن 

اســمه، وقــال إن الغــارة املفــرض أنهــا 

)داعــش(  ملســلحي  موقعــاً  اســتهدفت 

بحســب الســلطات األســرالية، تســببت يف 

ــه«. ــل 35 مــن أفــراد عائلت الواقــع يف مقت

وأوضحــت الصحيفــة؛ أن »الرجــل العراقــي 

تقــدم بالطلــب للحصــول عــى العويضــات 

مــن وزارة املاليــة األســرالية، وفــق مــا هــو 

معــروف باســم مدفوعــات الــرشف، يف 

ــة  ــاك أدل ــداً أن »هن ــايض«، مؤك ــام امل الع

ــقطت  ــرالية أس ــوات االس ــى الق ــة ع قوي

قنبلــة يف العــام 2017 يف إطــار سلســلة 

مــن الغــارات الجويــة يف املوصــل مــن قبــل 

ــة )داعــش(«. ــدويل ملحارب ــف ال التحال

ــي  ــل العراق ــة أن »الرج ــت الصحيف وتابع

ــأن  ــايض، ب ــون األول امل ــه يف كان ــم اباغ ت

ــه، عــى الرغــم مــن  األمــوال لــن تدفــع ل

أن املنــدوب االســرايل الــذي اتخــذ القــرار 

ــاع  ــر مــن وزارة الدف مل يحصــل عــى تقري

االســرالية يحــدد مــا اذا كانــت احــدى 

طائراتهــا املقاتلــة مــن طــراز )اي ايــه-

ــذت  ــي نف ــي الت ــت(، ه ــوبر هورني 18 س

ــة«. ــة املفرض ــارة الجوي الغ

ــاين إىل أن »الرجــل  ــر الريط ــار التقري وأش

وهــو  العــراق،  يف  مقيــم  العراقــي 

آالف  مئــات  بقيمــة  تعويضــات  طلــب 

الــدوالرات«، مبينــاً أن »القانــون األســرايل، 

ــط  ــات، مرتب ــذه التعويض ــل ه ــول مث وح

بتقديــر مــن جانــب الحكومــة مبــا يف ذلــك 

ــل  ــا بعم ــي م ــان حكوم ــوم كي ــا يق عندم

ــج غــر مقصــودة وال  معــن يتســبب بنتائ

ــن  ــاح م ــر مت ــض آخ ــاك تعوي ــون هن يك

ــرى«. ــة أخ جه

وتنقــل الصحيفــة عــن الرجــل العراقــي 

ــه  ــراد عائلت ــن أف ــخصاً م ــه إن »35 ش قول

الكبــرة، بينهــم 14 طفــا و9 نســاء، ســبعة 

ــوا  ــارشة، قتل ــه املب ــراد أرست ــن أف ــم م منه

ــارة األســرالية املفرضــة عــى أحــد  يف الغ

أحيــاء املوصــل يف 13 يونيو/حزيــران العــام 

.»2017

للرجــل  االســراليون  املحامــون  ويؤكــد 

تؤكــد  معلومــات  »هنــاك  أن  العراقــي 

االســرايل  الجيــش  قــوات  بــأن  االتهــام 

الجويــة،  الغــارة  عــن  املســؤولة  هــي 

ــادرة  ــة ص ــات إعامي ــك تريح ــا يف ذل مب

عــن الجيــش االســرايل حــول مشــاركته يف 

غــارات التحالــف الــدويل رمبــا تســببت يف 

ــه  ــي نفس ــي املوص ــن يف الح ــل مدني مقت

ويف اليــوم نفســه«.

ولفــت التقريــر إىل أن »رئيــس العمليــات 

املشــركة املارشــال الجــوي ميــل هوبفيلــد 

ــام 2019،  ــباط الع ــن يف ش ــال للصحافي ق

قنابــل  اســقطتا  اســراليتن  طائرتــن  أن 

ــام  ــران الع ــي يف 13 حزي ــي املوص يف الح

الجويــة  »الربــات  أن  مبينــاً   ،»2017

القــوات  نفــذت اســتجابة لطلــب مــن 

العراقيــة التــي كانــت تخــوض معركــة 

صعبــة مــع مســلحي داعــش الســتعادة 

ــل«. ــن املوص ــريب م ــزء الغ الج

ــف مل  ــد أشــار إىل أن »التحال وكان هوبفيل

يعلــم إال بعــد مــرور 7 شــهور بتقاريــر 

تتحــدث عــن أن هــذه الربــات ادت اىل 

ــة  ــت القضي ــد أن طرح ــن بع ــل مدني مقت

عــى موقــع )ايــر وورز(، عــى االنرنــت«، 

مبينــا أن »بســبب هــذا التأخــر مل يتمكــن 

ــة  ــق ملعرف ــن التحقي ــرايل م ــش األس الجي

ــوا، ومــا إذا كان  عــدد املدنيــن الذيــن قتل

القتــى ســقطوا نتيجــة للغــارة الجويــة 

التــي نفذتهــا أســراليا أو مــن أطــراف 

ــرى«. أخ

ــه »ال  ــد قول ــن هوبفيل ــر ع ــل التقري ونق

ــؤالء  ــل ه ــف قت ــازم كي ــكل ج ــرف بش نع

األشــخاص، لكننــا نعلــم مــن مراجعتنــا 

ــب  ــوي مل يرتك ــا الج ــداث أن طاقمن لأح

أي خطــأ يف هــذه املهمــة«، مشــرا اىل »ان 

املعلومــات االســتخباراتية مل تكــن تفيــد 

بوجــود مدنيــن يف املوقــع املســتهدف وأن 

الربــات الجويــة أصابــت اإلحداثيــات 

الدقيقــة التــي قدمتهــا القــوات العراقيــة«.

ويســتمر هوبفيلــد يف قولــه »إننــا ال نلــوم 

قــوات االمــن العراقيــة عــى هــذا الحادث، 

إلحــاق  مخاطــر  متامــاً  نعلــم  ونحــن 

خســائر يف صفــوف املدنيــن يف منطقــة 

حــرب شــديدة الكثافــة والتعقيــد«، مبينــاً 
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صدام حسني كان
1- اول رئيس للدولة العراقية 

منذ تاسيسها يتنازل عن رمز 
السيادة العراقية ) شط العرب ( 

لاليرانيني ايام حكم الشاه ...

من هو
صدام حسين المجيد

كامل غني الهيتي

-2 اول رئيــس للعــراق يتنــازل عن ارايض 

لــكل مــن تركيــا والســعودية واالردن 

باتفاقيــات يعرفهــا الجميــع ومــن يجهــل 

عليــه ان يســأل عــن مصــر منطقــة 

ــن خارطــة  ــا م ــم محوه ــي ت ــاد الت الحي

ــراق الع

-3 اول مخبــول يخــوض حربــا عــى ايران 

ــة  ــم باتفاقي ــا له ــل اراض منحه ــن اج م

ــر 1975 الجزائ

وبعــد مثــان ســنوات مــن تدمــر الجيــش 

العراقــي واقتصــاد البلــد ومليونــا شــهيد 

منحــه  مبــا  ليعــرف  يعــود  ومفقــود 

ــن ــيئا مل يك ــور وكأن ش ــاه املقب للش

اعــان  منــذ  للعــراق  رئيــس  اول   4-

العــراق كدولــة مســتقلة يعــرف ويوقــع 

للكويــت عــى حــدود امتــدت داخــل 

الكيلومــرات بعــد ان  العــراق مئــات 

اموالهــا  ونهــب  اهلهــا  ورشد  احتلهــا 

مــن  جيــش   50 ضــد  حربــا  ودخــل 

جيــوش التحالــف مــام اســفر عــن تدمــر 

شــامل للجيــش العراقــي وهزميــة مخزية 

لقواتنــا املســلحة والدمــار املــروع الــذي 

بالبنــى  التحالــف  طائــرات  اللحقتــه 

التحتيــة مــن جســور ومصانــع ومحطات 

ــاء ــد الكهرب تولي

ــه  ــب عــى حزب ــس ينقل -5 هــو اول رئي

ويعــدم ابــرز قياداتــه ومثقفيــه دون 

ــة ــة الخيان ــة بتهم محاكم
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اول مخبـــول يخـــوض حربـــا على ''''
ايران مـــن اجـــل اراض منحها لهم 

1975 الجزائر  باتفاقيـــة 
وبعـــد ثمان ســـنوات مـــن تدمري 
البلد  واقتصـــاد  العراقي  الجيـــش 
يعود  ومفقـــود  شـــهيد  ومليونـــا 
املقبور  للشـــاه  منحه  بمـــا  ليعرتف 

وكأن شـــيئا لـــم يكن ...

الخالــق  وعبــد  الكــاميل  وشــفيق 

مثــا  ...... وووو  الســامرايئ 

-6 اول رئيــس دولــة يف العــامل يــرب 

ــال  ــة واالنف ــاوي وحلبج ــعبه بالكيمي ش

ــا مث

مــن  شــعبه  يهجــر  زعيــم  اول   7-

االكــراد وابنــاء الجنــوب ويغــر الركيبــة 

بأكملهــا ملناطــق  الســكانية 

الحكــم  يــرك  عراقــي  حاكــم  اول   8-

مهزومــا والعــراق برقبتــه 400 مليــار 

ورشكات لــدول  ديــون  دوالر 

-9 اول دكتاتــور يبتــدع ابشــع االســاليب 

يف القتــل واالعــدام ملــن يعــرض ولــو 

ــرا  ــف ام ــن يخال ــة او م ــة او مزح بكلم

ــة  ــن املعارض ــك ع ــا ناهي ــا او اداري امني

االعــدام  فمــن  ظنــا  ولــو  السياســية 

بدفــن االحيــاء اىل االعــدام تفجــرا اىل 

قطــع اللســان وبــر االذن

-10 اول رئيــس دولــة بالتاريــخ يبــدأ 

ومل  بحــرب  وينهيهــا  بحــرب  حكمــه 

ــع  ــروب وم ــذه الح ــن ه ــب اي م يكس

ذلــك كان يدعــي النــر لهزامئــه ويرخ 

) يامحــى النــر بعــون اللــه ( ) ويــا 

ــه ( ــو جرين ــع ل ــوم اتب ح

ــع للقــرف مــام يشــر  ــر مــام يدف والكث

ــد  ــن ميج ــي مل ــي واخاق ــرض نف اىل م

ــره. ــن لع ويح

لــذا اقــرح اســتحداث محافظــة عراقيــة 

الذيــن  جميــع  نقــل  ويتــم  جديــدة 

يحنــون للنظــام البائــد اليهــا عــى ان 

ــي  ــلوب البعث ــس االس ــا بنف ــم حكمه يت

الصدامــي 

أخــي  أســترادها  املســموح  البضائــع 

ســعرها ضعــف الراتــب وأخــي تســعرة 

كل حاجــة حســب ســعر عــام 2003  

يعنــي كيلــو اللحــم ب5000 دينــار .. 

و قنينــة الغــاز بـــ250 دينــار .. و أنطــي 

ــار. ــداره 12000 دين ــب مق ــا رات بيه

وشــكو واحــد يتحــر عــى ايــام صــدام 

و يســميها ايــام الخــر اجــره يعيــش 

ــا !ه بيه

الستايت ممنوع 

املوبايل ممنوع

االنرنت ممنوع

كتب دينية ممنوع

كتب دميقراطية ممنوع

صحافة حرة ممنوع

إذاعات خاصة ممنوع

انتخابات ماكو

كل جمعة اجتامع بالفرقة الحزبية

ــفر  ــدل س ــع ب ــوع ) اال تدف ــفر ممن الس

٤٠٠ الــف(

الخدمــة العســكرية إلزاميــة والراتــب ١٨ 

الــف دينــار 

ايل يســب الريــس او احــد افــراد عائلتــه 

اعــدام

االنتامء الي حزب غر البعث اعدام

اي مظاهرات ضد النظام اعدام

زيارات ميش ممنوع

مجالس حسينية ممنوع

طبخ للحسن ممنوع 

محارضة للوائي ممنوع

أغاين فؤاد سامل ممنوع

شعر مظفر النواب ممنوع

تربية لحية ممنوع

تلبس اسود ممنوع

ــة  ــة كامل ــة متويني ــم حص ــر اله   و أوف

متكاملــة مــن الطحن و الســكر و الشــاي 

أنتهــاءاً بشــفرات الحاقــة و الشخـــاط ( 

.. وأمنــع أســتراد %90 مــن البضائــع 

مــن خــارج املحافظــة .. و الـــ%10 مــن 
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وذكــرت وكالــة »اسوشــيتدبرس« األمريكيــة 

يف تقريــر لهــا ترجمتــه مجلــة »فيــي«؛ انــه 

خــال جلســة مجلــس األمــن التــي خصصت   

مــن اجــل جرائــم العنــف الجنــي، تنــاول 

الحــرب  يف  تجــري  حــوادث  املجتمعــون 

اثيوبيــا  شــامل  ويف  الحاليــة،  االوكرانيــة 

ويف  امــرأة،  جنديــا   27 اغتصــب  حيــث 

ــور عــى  ــم العث ــث ت ــا الوســطى حي افريقي

صرخة عراقية في مجلس األمن: 

حاكموا الدواعش دوليًا

شهد مجلس األمن الدولي 

في نيويورك صرخة 

عراقية للدفاع عن 

ضحايا العنف الجنسي 

في الحروب أطلقتها 

الناشطة االيزيدية ناديا 

مراد، الحائزة على جائزة 

نوبل للسالم، والتي ذّكرت 

العالم بأن مثل هذه 

الجرائم ليست مجرد نتائج 

جانبية للصراعات، وأنه 

يجب التعامل معها على 

أنها »تكتيك حربي« 

يعود الى بداية البشرية، 

ولهذا يجب محاكمة 

تنظيم داعش دوليا. 

فيــلي

جثــث امــرأة وفتاتــن بعــد أيــام مــن قيــام 

مقاتلــن مســلحن باختطافهــن واغتصابهــن، 

ــث  ــراق حي ــن الع ــوادث م ــة إىل ح باإلضاف

مــن  وطفــل  امــرأة   2800 تعرضــت 

االيزيديــن اىل االرس مــن جانــب تنظيــم 

داعــش منــذ مثانيــة أعــوام، وتعــرض العديــد 

منهــم اىل االســتعباد والعنــف الجنــي.

كيفيــة  نيويــورك  يف  الجلســة  وتناولــت 

تحقيــق املحاســبة عــن مثــل هــذه األعــامل، 

مــن جانــب املمثلــة الخاصــة لأمــم املتحدة 

حــول العنــف الجنــي يف النزاعــات براميــا 

التــي  مــراد  ناديــا  اىل  باالضافــة  باتــن، 

العــام  يف  الجنــي  لاســتعباد  تعرضــت 

2014، وهربــت مــن خاطفيهــا الحقــا. 

توجهــت  باتــن  ان  اىل  التقريــر  ولفــت 

بشــكل مبــارش مجلــس األمــن، وهــو أقــوى 
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ــه  ــذي ســبق ل ــات االمــم املتحــدة، وال هيئ

ان اقــر خمســة قــرارات حــول منــع العنــف 

الجنــي املرتبــط بالنزاعــات ومواجهتهــا، 

ــذه  ــه ه ــام تعني ــن ع ــاءلت بات ــث تس حي

القــرارات المــرأة يف اوكرانيــا أو افغانســتان 

ــا.  ــراي يف إثيوبي ــة تيغ ــار أو منطق او ميامن

ونقــل التقريــر عــن باتــن قولهــا إن العــامل، 

ــه أزمــات  ــزت ب ــر متي يف ظــل اضطــراب كب

متعــددة، شــهد العــامل »زيــادة يف العســكرة، 

مبــا يف ذلــك وبــاء االنقابــات التــي ارجعــت 

عقــارب الســاعة إىل الــوراء فيــام يتعلــق 

بحقــوق املــرأة«. 

جديــدة  حــرب  كل  أن  باتــن؛  وتابعــت 

ذلــك  يف  مبــا  إنســانية،  مــآٍس  شــهدت 

موجــات جديــدة مــن أقــدم جرائــم الحــرب 

ــة، أي  ــا إلدان ــا تعرض ــا واقله ــا صمت وأكره

واالغتصــاب.  الجنــي  العنــف 

وحــذرت باتــن مــن وضــوح الفجــوة القامئــة 

مــا بــن التزامــات مجلــس األمــن وبــن 

ــرة بــأن آخــر تقريــر  االمتثــال للواقــع، مذّك

لأمــم املتحــدة يغطــي النزاعــات يف 18 

ــي  ــف جن ــة عن ــق 3293 جرمي ــة يوث دول

تــم التحقــق منهــا مــن قبــل األمــم املتحــدة 

يف العــام 2021 ، وهــو مــا ميثــل زيــادة 

كبــرة قدرهــا 800 حالــة مقارنــة بعــام 

2020، وأن أعــى رقــم )1016( تــم تســجيله 

يف الكونغــو. 

واعتــرت باتــن أنــه يجــب تحقيــق العدالــة 

املحكمــة،  قاعــات  ويف  املجتمعــات  يف 

ويجــب تعويــض الضحايــا مــن اجــل ان 

ــم، وعــى  ــاء حياته ــادة بن ــن اع ــوا م يتمكن

مرابطــة  واألمــن  والســام  »العدالــة  ان 

بشــكل وثيــق«. 

ومــن جهتهــا، قالــت مــراد انــه يف ظــل 

األوضــاع الحاليــة يف العــامل، فــإن هنــاك 

ــم  ــل الجرائ ــا مث ــع  قضاي ــل م ــل للتعام مي

مبســتوى  بالحــروب،  املرتبطــة  الجنســية 

ــة، إال  ــا مســائل ثانوي ــم أنه ــة ك ــل اهمي اق

هــي  هــذه  أن  يف  تتمثــل  »الحقيقــة  أن 

اللحظــة التــي يجــب أن تكــون فيهــا حاميــة 

النســاء والفتيــات ودعمهــن، مبثابــة أولويــة 

عاجلــة«. 

ونقــل التقريــر عــن مــراد قولهــا إن التاريــخ 

يظهــر أنــه عندمــا يندلــع النــزاع، فــإن 

الوحشــية تتجــى يف البدايــة«، مثلــام يجــري 

يف أوكرانيــا حاليــا. واكــدت ان »العنــف 

الجنــي ليــس مــن اآلثــار الجانبيــة للنــزاع. 

ــدم الزمــن«. ــم ق ــك حــرب قدي ــه تكتي ان

وذكــرت مــراد بــان محكمــة املانيــة أدانــت 

ــة  ــكاب جرمي ــش بارت ــوا يف داع ــرا عض مؤخ

ابــادة جامعيــة بحــق وفــاة فتــاة ايزيديــة، 

إال أنــه برغــم كــرة األدلــة التــي توثــق 

الدواعــش ضــد  ارتكبهــا  التــي  الفظائــع 

النســاء والفتيــات، إال أن مرتكبــي الجرائــم 

ــب.  ــن العواق ــل م ــوى القلي ــوا س مل يواجه

الناجــن  إن  القــول  إىل  مــراد  وخلصــت 

الغضــب  مجــرد  مــن  »أكــر  اىل  بحاجــة 

األخاقــي«. 

ــس  ــة مجل ــطة االيزيدي ــت الناش ــذا حث وله

ــش  ــل داع ــن أج ــت م ــى التصوي ــن ع األم

ــة ملحاكمتهــم  ــة الدولي إىل املحكمــة الجنائي

بتهمــة االبــادة الجامعيــة والعنــف الجنــي 

ــن.  بحــق االيزيدي

كــام حثــت مــراد الــدول االخــرى عــى 

ان تحــذو حــذو أملانيــا واســتخدام مبــدأ 

الواليــة القضائيــة العامليــة ملحاكمــة الجنــاة 

ــت  ــم حــرب. وقال ــم بجرائ ــرض تورطه املف

مــراد انــه »كنــت ترغــب يف اقامــة قــوة 

رادعــة، وتريــد طأمنــة النســاء االيزيديــات 

والناجيــات يف كل مــكان تقــف فيــه معنــا، 

ــد اآلن«. ــة بع ــر العدال ــا تؤخ ف

 برغـــم كثـــرة األدلـــة التي 
التـــي  الفظائـــع  توثـــق 
الدواعـــش ضـــد  ارتكبهـــا 
أن  إال  والفتيـــات،  النســـاء 
لـــم  الجرائـــم  مرتكبـــي 
من  القليل  ســـوى  يواجهوا 

العواقـــب. 
القول  إلـــى  وخلصـــت مراد 
إن الناجيـــن بحاجـــة الـــى 
الغضب  مجـــرد  »أكثـــر من 

األخالقـــي«..
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االدب النسوي في العراق .. 
البدايات والطموح الرواية أنموذجا 

أوائــل  والباحثــون،  االدب  مؤرخــو  أوائــل يســجل  والباحثــون،  االدب  مؤرخــو  يســجل 

الماضــي كبدايــة  القــرن  مــن  الماضــي كبدايــة الخمســينات  القــرن  مــن  الخمســينات 

لنشــأة بــوادر الكتابــة النســوية العراقيــة، لنشــأة بــوادر الكتابــة النســوية العراقيــة، 

ــة  ــاوالت الروائي ــى المح ــى ان أول ــة مشــيرين ال ــاوالت الروائي ــى المح ــى ان أول مشــيرين ال

ــد  ــى ي ــي الخمســينات عل ــت ف ــد النســوية كان ــى ي ــي الخمســينات عل ــت ف النســوية كان

الروائيــة حوريــة هاشــم نــوري بروايتيهــا الروائيــة حوريــة هاشــم نــوري بروايتيهــا 

)ليلــة الحيــاة – )ليلــة الحيــاة – 19501950( و) بريــد القــدر – ( و) بريــد القــدر – 19511951( ( 

ــة  ــة ( لحربي ــي- 19541954( لحربي ــن  الجان ــة )َم ــا رواي ــي- تلته ــن  الجان ــة )َم ــا رواي تلته

لليلــى  لليلــى (   )19571957  – )ناديــة  وروايــة  – محمــد  )ناديــة  وروايــة  محمــد 

عبدالقــادر.عبدالقــادر.

فيـــــلي

ــاميل يف  ــد ج ــا رصي ــوية له ــامء نس اىل أس

ــة وحضــور الفــت لأنظــار  ــة الروائي الكتاب

ليــس عــى املســتوى الوطنــي فحســب، 

والعاملــي،  العــريب  املســتوى  عــى  إمنــا 

ــون اىل  ــم، كــام يشــر املراقب بحســب قوله

ان معظــم مــا يكتــب مــن نتاجــات يف 

الوقــت الحــارض لكاتبــات عراقيــات يؤلــف 

يف خــارج العــراق، فيــام تفتقــر الســاحة يف 

ــدات. ــات جدي ــراق اىل كاتب ــل الع داخ

يبقــى  هــل  هنــا،  الجميــع  ويتســاءل 

بغــداد   تولــد   ( املائكــة  نــازك  امنــوذج 

-1923 وفــاة القاهــرة 2007(، التــي نالــت 

املثــال  األدب،  تاريــخ  ىف  عامليــة  شــهرة 

املتفــرد عــن االبــداع النســوي العراقــي 

ــام  ــا«،  في ــعر طبع ــال الش ــي يف مج »وه

يلفــت البعــض اىل أن الســبب وراء تفردها، 

الــرزاق،  والدتهــا ســلمى عبــد  أن  هــو 

كانــت تكتــب الشــعر وتنــرش قصائدهــا ىف 

ــم أدىب  ــة باس ــف العراقي ــات والصح املج

ــازك  ــدون ن ــة«، ويع ــزار املائك ــو »أم ن ه

باعتقادهــم أول مــن كتبــت الشــعر الحــر 

يف عــام 1947 ويعــد البعــض قصيدتهــا 

املســامة »الكولــرا« مــن أوائــل الشــعر 

الحــر يف األدب العــريب.

وبشــأن الروايــة يجمــع الباحثــون عــى 

ــبعينات  ــتينات والس ــر الس ــع أواخ ــه م ان

عــاد النشــاط يــدب يف أوصــال الروايــة 

ــا  ــة فيه ــة مبشــاريع روائي النســوية العراقي

كثــر مــن النضــج والتطــور مــع قلتهــا 

إذا حســبنا العقــود الزمنيــة، عــى حــد 

انــه عــى مــدى  وصفهــم، منوهــن اىل 

»جنــة  نتاجــات  كانــت  عقــود  ثاثــة 

الحــب« 1968 ملائــدة الربيعــي و«أشــواك 

يف الطريــق« – 1970 لســمرة الدراجــي 

لرشقيــة   1972 علمتــاين«-  و«عينــاك 

الــراوي و«نخيــل وقيثــارة«- 1973 لســليمة 

ــح  ــاملة صال ــوض« 1974 لس ــر و«النه خض

ــى  ــن و«لي ــة أم ــذة«1975 لبديع و«الناف

ــوم وحــيش«-  ــب«- 1981 و«فجــر ي والذئ

1985 و«ممــر إىل الليــل«- 1988 البتســام 

الوحيــدات«-  النســاء  و«عــامل  عبداللــه 

1985 و »مــن يــرث الفــردوس«- 1987 

ــة الدليمــي  ــار«- 1988 للطفي ــذور الن و«ب

لعاليــة   1986 النفتالــن«-  و«حبــات 

ممــدوح و »لــو دامــت األفيــاء«- 1986 

لنــارصة   1988 املــدارات«-  و«ذاكــرة 

الســعدون و«حبــل الرة«- 1990 لســمرة 

املانــع؛ و«مطــر أحمــر مطر أســود«- 1994 

األنبيــاء«-  و«زهــرة  عبداللــه  إلبتســام 

 1995 و«الولــع«-  صالــح  لســاملة   1994

ــة ممــدوح و«العــامل ناقصــاً واحــد«-  لعالي

»القامعــون«-  هــادي  مليســلون   1996

بــدت  و«كــم  املانــع  لســمرة   1997

ــري  ــول الخض ــة«- 1999 لبت ــامء قريب الس

و«النقطــة األبعــد«- 2000 لــدىن غــازي 

و«الغامــة«- 2000 لعاليــة ممــدوح، كــام 

كان لهــا روايــة »التانــي« 2019.

ــدم  ــباب ع ــض اس ــارة اىل بع ــن االش وميك

التواصــل يف نــرش نتاجــات بعــض الكاتبــات 

فيــام قالتــه الكاتبــة ســافرة جميــل حافــظ 

يف لقــاء لهــا عنــد الحديــث عــن تأثــر 

ــرش  ــن الن ــب م ــى التهي ــد ع ــروف البل ظ

ــي  ــة »روايت اذا جــاز القــول،  تقــول الكاتب

الثــاين مــن  )نحــن اآلن(، وهــي الجــزء 

روايــة )هــم ونحــن والقادمــون( املنشــورة، 

ــدأت  ــي ب ــل انن ــدة، ب ــت جدي ــي ليس وه

كتابتهــا يف الثامنينــات، ومل اكــن ارغــب 

يف ظهورهــا ألســباب عــدة منهــا الظــروف 

اثنــاء  املجتمــع  بهــا  ميــر  كان  التــي 

ــة ان  ــت مؤهل ــا كن ــا م ــا ان ــرب، وايض الح

ولكــن الباحثــن رسعــان مــا يســتدركون 

التــي  السياســية  الظــروف  ان  بالقــول 

متتاليــة  حــروب  مــن  البــاد  عاشــتها 

ــه  ــا تركت ــراً، وم ــياً كب ــاً نفس ــدت ضغط وّل

ــى  ــات ع ــة وانتكاس ــامت قري ــن تراك م

عمــوم الفــرد والجامعــة، ومــا أنتجتــه مــن 

هجــرات متســارعة وضيــاع طاقــات وطنيــة 

ــة اىل  ــورة خاص ــرين بص ــر، و مش يف املهج

تأثــر الســلوكيات املجتمعيــة بشــكل عــام 

كالتطــرف واإلرهــاب و الطائفيــة، والفتــن 
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ــة  ــع يف بداي ــزة للطب ــت جاه ــا، كان اطبعه

التســعينيات، وكتبــت لهــا املقدمــة مطلــع 

عــام 2000 »، مشــرة اىل ان  وراء عــدم 

بحســب  منهــا  عــدة  اســباب  ظهورهــا 

قولهــا »مــا هــو نفــي، مل اكــن اتــاءم مــع 

الظــروف، مل اكــن يف حالــة نفســية تســمح 

يل ان اخــرج بروايــة، ثــم بفعــل الظــروف 

ــا  ــت فيه ــي كتب ــا، اذ انن ــة وقته االجتامعي

عــن اشــخاص مــا زالــوا عــى قيــد الحيــاة، 

وال اريــد ان اقــول ان بعــض االســامء او 

االحــداث تشــبه مــع انــاس، ومــا ذلــك اال 

ــر...«. ــوارد خواط ت

وتقــول الكاتبــة والروائيــة العراقيــة إنعــام 

ــة  ــت جائح ــد ان غط ــه بع ــي ان ــه ج كج

كورونــا  ســامء العــامل، مل تقــَو  عــى كتابــة 

روايــة فاســتغرقتها القصــص القصــرة وكان 

النتــاج هــو مجموعــة »بــاد الطــاخ طــاخ«، 

وكان لكجــه جــي مــن الروايــات  »ســواقي 

ــة«  ــدة األمركي ــوب« )2005( و«الحفي القل

)2008( التــي وصلــت إىل القامئــة القصــرة 

للجائــزة العامليــة للروايــة العربيــة عــام 

2009 وصــدرت باإلنجليزيــة والفرنســية 

الروايــة  هــي  »طّشــاري«  و  والصينيــة, 

ــة  ــة النهائي ــت يف القامئ ــا، ودخل ــة له الثالث

للروايــة  العامليــة  للجائــزة  »القصــرة« 

باســم  املعروفــة   ،2014 لعــام  العربيــة 

ــة«. ــر العربي ــزة بوك »جائ

ــات  ــا رواي ــكان له ــة الدليمــي ف ــا لطفي ام

»عــامل النســاء الوحيــدات« 1986 ترجمــت 

ــار«- 1988  ــذور الن ــة، »ب اىل اللغــة الصيني

 ،2000 )روايــة(  اليورانيــوم  وضحكــة 

حديقــة حيــاة- )روايــة(، ورواية ) ســيدات 

زحــل ( 2009  و »ُعّشــاق وفونوغــراف« 

ــة( 2016. ــة )رواي وأزمن

امــا الروائيــة االخــرى ميســلون هــادي 

و   2019 »ِفْكشــري«   روايــات  فلهــا 

»ســيارة مكشــوفة يف يــوم مشــمس«، و 

»أخــوة محمــد«، و » دار الذاكــرة« 2018، 

و »جانــو أنــت حكايتــي« 2017 و«جائــزة 

والجــدول«  »العــرش  و   ،2016 التــوأم« 

ــة  ــة وإنكليزي ــات عربي ــاث طبع 2016 بث

ــوم  ــم وي ــة »ســعيدة هان وفرنســية، ورواي

غــد مــن الســنة املاضيــة« 2015، و »أجمل 

ــد البــي  ــة يف العــامل« 2014، و »حفي حكاي

يب يس« 2011، و »شــاي العــروس« 2010، 

اللــون« 2009؛ و  فاتــح  و »حلــم وردي 

ــة،  ــة و الحــدود الري ــوءة فرعــون، رواي نب

روايــة، 2004، والعيــون الســود، روايــة، 

ــة، 2001، و  ــت األرض، رواي 2002 و يواقي

ــة، 1996، وكان  ــد، رواي ــاً واح ــامل ناقص الع

لهــا قبــل ذلــك »الطائــر الســحري والنقــاط 

ــأ  ــان،  و1995الخط ــة للفتي ــاث« رواي الث

رس  1993و  للفتيــان  روايــة  القاتــل، 

ــان، 1988و  ــة للفتي ــن الغريــب، رواي الكائ

الخاتــم العجيــب، روايــة للفتيــان، 1987و 

ــة  ــرب، رواي ــب العق ــوم األخــر لكوك الهج

للفتيــان، 1987 ؛ وترشــحت روايتهــا »شــاي 

العــروس« للقامئــة القصــرة لجائــزة الشــيخ 

ــداع  ــزة اإلب ــت جائ ــام 2011، ونال ــد ع زاي

أنــت  جانــو   ( روايتهــا  عــن  العراقــي 

حكايتــي( عــام 2019 ، كــام فــازت روايتهــا 

)العــرش والجــدول( بجائــزة كاتــارا للروايــة 

ــام 2015. ــة ع العربي

المهــم مواجهــة  مــن   

التصــور القائــم بأنــه مع 

مغــادرة اليهــود للعراق 

الماضــي،  القــرن  فــي 

حــان  قــد  الــدور  فــان 

ــى المســيحيين،  االن عل

مضيفــا أنــه »علــى غرار 

المســيحيين، فقــد كان 

اليهــود جــزءا مهمــا من 

الموصــل

''''
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انتــج الفن العراقي في ســبعينات 

القرن الماضي اشــكاال متعددة من 

االبــداع، اضيفت الى االبداعات االخرى 

فــي مجاالت متعــددة منها الكتابة 

والتأليف، وبحســب المراقبين 

والجمهور الذي اســتطلعت آراؤه 

في عدة مناســبات وفي اوقات 

متباعدة فان جيل الســبعينات 

فــي الغنــاء يعد من ارقى االجيال 

الغنائيــة التــي انبثقت في العراق 

علــى صعيد الغناء؛

 ابداع هائل لم يتواصل

فيـــــلي

الغناء السبعيني..
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 وشــمل ذلــك جميــع مفاصــل صنعــة 

الطــرب والغنــاء، كلــامت ولحنــا واداء، 

املوســيقى  يف  املتخصصــن  بحســب 

املعــارصة  االجيــال  واملســتمعن، حتــى 

عقــد  ان  النقــاد  ويقــول  منهــم. 

الفــن  مبجــال  ليــس  متيــز  الســبعينات 

الغنــايئ بــل مبجــاالت الحيــاة االخــرى 

كاملــرح والســينام والنتــاج الثقــايف قبــل 

.1980 عــام  يف  يغادرنــا  ان 

وبــرأي املتخصصــن ومصنفــي الفــن فــان 

عــام 1969 هــو بدايــة التميــز يف االبــداع 

ــدأ  ــه ب ــام 1979 وان ــى ع ــيقي انته املوس

ــا نجمــة« لحســن نعمــة و  مــع اغــاين »ي

ــامل و  ــؤاد س ــن« لف ــوا الحلوي ــرك ه »وات

ــوم  ــا نج ــر و »ي ــاس خ ــج« لي »البنفس

ــه كان  صــرن گايــد« لفاضــل عــواد، و ان

ــد مــن اســلوب اللحــن   ــد جدي ــة عه بداي

1980بتشــتت  عــام  انتهــى  واالغنيــة، 

املطربــن وكتــاب االغنيــة وامللحنــن و 

تهجــر وهجــرة كثــر منهــم اىل خــارج 

ــراق. الع

الســبعينات  جيــل  فــان  الحقيقــة  ويف 

يف الغنــاء مل يــك معــزوال عــام ســبقة، 

فأجيــال الخمســينات والســتينات انتجــت 

ــرح يف  ــاؤل والف ــز بالتف ــا متي ــاء خاص غن

ــه مــا  معظمــه، وشــنفت االســامع يف حين

ــة  ــا وقف ــة، ولن ــة البغدادي ــى باألغني تدع

يف  الجيــل  ذلــك  بهــا  نتنــاول  خاصــة 

ــاء  ــي«؛ وج ــة »في ــن مجل ــل م ــدد مقب ع

ــا  ــل م ــاء ليكم ــبعيني يف الغن ــل الس الجي

قبلــه ويضيــف ابداعــات جديــدة متيــزت 

»برومانســية« شــفيفة محببــة بحســب 

ــم  ــيقين، برغ ــاد املوس ــن والنق املتخصص

ــع الحــزن كــام  ان األلحــان اتســمت بطاب

ــون.  يقول

ــة  ــن نعم ــة، حس ــزة مثقف ــوات متمي أص

وفــؤاد ســامل وريــاض أحمــد وقحطــان 

ــواد  ــل ع ــت و فاض ــدة نزه ــار ومائ العط

ــتار  ــد وس ــامل محم ــر وك ــعدون جاب وس

جبــار وأنــوار عبدالوهــاب، ويــاس خــر، 

وســامي كــامل وجعفــر حســن وســيتا 

ــل خضــر  ــاط وام ــان و رضــا الخي هاكوبي

وصــاح  عبــد الغفــور وغرهــم الكثريــن، 

كبــار  مطربــن  اســامء  بــرزت  كــام 

اســتحوذوا عــى الذائقــة الشــعبية وكانــت 

لهــم اســاليبهم الخاصــة يف الغنــاء، ســلامن 

وعبــادي  الحــي  وســعدي  املنكــوب 

وغرهــم،  ســعيدة  وحســن  العــامري 

كبــار،  ومســيقيون  ملحنــون  ونشــط 

ــب القرغــويل  محمــد جــواد امــوري وطال

ــد الحســن الســاموي وكــامل الســيد  وعب

ومحســن فرحــان وكوكــب حمــزة وجعفــر 

ويشــر  غرهــم،  كثــرون  و  الخفــاف 

اىل  العراقــي  الغنــاء  لشــأن  املتابعــون 

ــع  ــوا م ــوا تواصل ــن كان ــؤالء امللحن ان ه

ــن  ــي الخمســينات والســتينات الذي ملحن

ــبعيني  ــد الس ــارضا يف العق ــم ح كان ثقله

ايضــا، امثــال عبــاس جميــل و محمــد 

عــي،  رضــا  و  نعيــم  ناظــم  و  نــويش 

ــون  ــك مبدع ــل، وكان هنال ــد الخلي واحم

للفــن البــري امثــال حميــد البــري 

ومفيــد الناصــح، ونامــق اديــب باســلوبهم 

ــة بســبب السياســة  املتطــور، اال ان الثاث

ــن  ــدوا ع ــراق ابتع ــارج الع ــم خ وهجرته

االضــواء.

تلــك  ان  املوســيقيون  النقــاد  ويقــول   

االســامء وغرهــا أنتجــت األغنيــة العراقية 

الراقيــة التــي تخّلصــت مــن تبعيــة املــوال 

القصيــدة  غنــاء  إىل  قولهــم  بحســب 

ــن  ــعراء م ــا ش ــدع فيه ــي أب ــعرية الت الش

امثــال عريــان الســيد خلــف وزامل ســعيد 

فتــاح وكاظــم الرويعــي وزهــر الدجيي و 

ناظــم الســاموي وحســن الخزاعــي وطاهر 

ســلامن و داود الغنــام و وبشــر العبــودي 

وغرهــم  الگاطــع  اســامعيل  كاظــم  و 

الفنيــن  املصنفــن  بحســب  الكثــر، 

ومؤرخــي الفــن...

التلحــن  دور  اىل  هنــا  يلفتــون  وهــم 

والغنــاء يف الحفــاظ عــى رونــق ومتيــز 

مل  لــو  بالقــول،  املكتوبــة  القصائــد 

ــداد  ــت يف ع ــد، لكان ــذه القصائ ــن ه ُتلّح

تصلنــا  ان  لهــا  كان  ومــا  املنســيات، 

كقصائــد كــام وصلتنــا أغنيــات، كــون 

اللحــن ُيضيــف طاقــة تصعيديــة اضافيــة 

للــكام الشــعري، وهكــذا تحقــق الحضــور 

النوعــي للشــاعر عــن طريــق تلــك االغاين، 

عــى حــد وصفهــم.

كــام بــرزت اىل الوجــود يف تلــك املــدة 

فرقــة االنشــاد العراقيــة بأغنياتهــا الراثيــة 

ــة. الجميل

ويثنــي النقــاد املوســيقيون عــى الفــن 

ان  الســبعيني ودوره؛ ويجمعــون عــى 

االصــوات التــي ازدهــر بوســاطتها الغنــاء 

العــراق  منهــم  كثــر  غــادر  العراقــي 

ــويف  ــا ســيايس، وت ألســباب شــتى معظمه

آخــرون، وفيــام واصــل بعــض االحيــاء مــن 

مطــريب الجيــل الســبعيني الغنــاء يف خارج 

العــراق توقــف كثــرون عــن املواصلــة 

ــدا  ــا ع ــراق، م الســيام املتواجــدون يف الع

قليلــة  اغنيــات  قدمــوا  الذيــن  القلــة 

ــاد املوســيقيون،  ــم النق ــام يته ــدد، في الع

الفضائيــات العراقيــة، بانهــا فرطــت بحــق 

عــدم  اىل  مشــرين  العراقيــة،  االغنيــة 

تواجــد فضائيــات عراقيــة تتخصــص ببــث 

االغــاين العراقية الســبعينية او الخمســينية 

اســوة مبــا تفعلــه مــر عــى ســبيل املثال، 

حــن تخصــص عديــد قنواتهــا التلفزيونيــة 

وعمــوم  واالفــام  االغــاين  لعــرض 

ــود  ــج يف عق ــي املــري املنت ــاج الفن االنت

والســتينات  والخمســينات  االربعينــات 

عــى  تجــري  انهــا  بــل  والســبعينات؛ 

ــة واالرشطــة »الفيديوهــات«  ــواد الفني امل

النواحــي  مــن  املطلوبــة  االصاحــات 

ــر  ــورة لتظه ــوت والص ــل الص ــة مث الفني

ــع  ــرض الواق ــا تع ــة؛ ألنه ــورة الائق بالص

ــا  ــب ان تراه ــي يج ــنن، الت ــك الس يف تل

االجيــال املعــارصة.

وكمثــال لرونــق القصيــدة و جــامل اللحــن 

ــا  و الصــوت، ميكــن االشــارة اىل اغنيــة »ي

كلامتهــا  كتــب  التــي  الــدار«  غريــب 

زامــل ســعيد فتــاح ولحنهــا كــامل الســيد 

متثــل  التــي  العطــار  قحطــان  وغناهــا 

ــر  ــر والتأث ــة والتعب قمــة يف الصــور الفني

ــا: ــول كلامته ــاد، و تق ــب النق بحس

يا غريب الدار عن دار االهل

هاك لهفة شوگ معتز بيها

هاك بوسة العينك الحلوه كحل

شوف بيها احبابك وناغيها

من نواعر الغفت حدر النخل

من ثنايا الهور من برديها

هاك وادري بدمعتك ترفه وتهل

وادري بيك امبستحه اتباريها

الغنائيــة  يف  الثقافــة  ان  نقــاد،  ويــرى 

ســبعينات  القــرن املــايض شــملت دوال 

ــن اىل  ــريب، ملمح ــامل الع ــن الع ــرى م اخ

ان ذلــك االنفتــاح والتواصــل مــع الذائقــة 

ــن  ــزا للملحن ــا  ومحف ــة كان كفي العربي

للعــامل  انفســهم  يقدمــوا  ان  العراقيــن 

العــريب واصبحــت الحانهــم محــط اعجاب 

املتــذوق  العــريب الــذي يعلم جيــدا  براث 

ــم. ــب تعبره ــايئ، بحس ــراق الغن الع

كان بدايــة عهــد جديــد مــن اســلوب اللحــن  
واالغنية، انتهى عام 1980 بتشتت المطربين 
وكتــاب االغنيــة والملحنيــن و تهجيــر وهجــرة 

كثيــر منهــم الــى خــارج العــراق.

''''''''
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ــن  ــار« »م ــراح نص ــل »ج ــد البط ــد حص فق

 ،»1991 البطحــاء  ـ  النارصيــة  مواليــد 

مــن الرياضيــن قصــار القامــة، امليداليــة 

ــاب  ــل يف دورة األلع ــي الثق ــة يف رم الفضي

الباراملبيــة الـــ 16 التــي اســتضافتها اليابــان 

يف املــدة مــن 24 آب وحتــى 5 ايلــول 2021، 

وذلــك بفــارق ســنتيمر واحــد عــن صاحــب 

ــاً  ــاًم عاملي ــق رق ــة، إذ حق ــة الذهبي امليدالي

ــرويس  ــب ال ــق الاع ــام حق ــو 11.15 في ه

ــم 11.16. ــة رق ــز بالذهبي الفائ

ــه  ــبق ل ــار س ــراح نص ــي ج ــل الذهب والبط

أن حقــق انجــازات كبــرة منهــا حصولــه 

عــى ثاثــة أوســمة ذهبيــة يف بطولــة آســيا 

للشــباب التــي اقيمــت يف اليابــان 2009 كام 

ــيك  ــة التش ــزي يف بطول ــام الرون ــال الوس ن

ــام  ــى الوس ــا ع ــه أيض ــام 2011 وحصول ع

ــت  ــي اقيم ــامل الت ــة الع ــزي يف بطول الرون

وتتويجــه  نفســه،  العــام  االمــارات يف  يف 

بوســامن أحدهــام فــي واآلخــر برونــزي يف 

بطولــة فــزاع الدوليــة، وأيضــا حصولــه عــى 

ــام  ــيك ع ــة التش ــايس يف بطول ــام النح الوس

ــامل 2016  ــة الع ــى ذهبي ــل ع 2015. وحص

يف الرازيــل، وبرغــم بســاطة عيــش البطــل 

جــراح اال انــه حقق تلــك االنجــازات الكبرة،  

ببيــع  بدأهــا  فقــرة  حيــاة  عــاش  فقــد 

الســجائر وهــو مصــدر رزقــه ليكمــل يومــه 

ــة يف  ــته الرياض ــق مامرس ــن طري ــا ع بعده

ســاحة بيتــه التــي ال تتجــاوز خمســة أمتــار 

جــراح  اســتطاع  الظــروف  تلــك  وبرغــم 

ــراق  ــق للع ــع ليحق ــى الواق ــب ع أن يتغل

ميداليــة ذهبيــة بفعاليــة رمــي الثقــل، فضا 

عــن امليداليــات االخــرى.. يقــول جــراح انــه 

برغــم الحالــة املعيشــية الصعبــة »التــي 

مــررت بهــا إال أين قــررت أن ارفــع علــم 

بــادي يف املحافــل الخارجيــة ســيام ذهبيــة 

ريــو الرازيــل التــي جعلتنــي ابــي وافرحــت 

انجازات رياضية بطوليةانجازات رياضية بطولية

الــدورات »البارالمبيــة« للرياضييــن  تحقــق 
يشــدد  كبيــرة،  منجــزات  العراقييــن 
ضــرورة  علــى  والمراقبــون  المتخصصــون 
تقديــم اقصــى الدعــم لممارســي رياضاتهــا 

ابطالهــا.  و 
فيلي

ذوو االحتياجات الخاصة ..ذوو االحتياجات الخاصة ..
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الرياضييـــن  صـــدور  طـــرزت  األوســـمة 
متغلبين  العالمية،  الـــدورات  في  العراقيين 
على أنفســـهم وظروفهم وضعـــف االهتمام 
الرياضييـــن  هزيمـــة  ليعوضـــوا  بهـــم، 

... األولمبية  الـــدورات  فـــي  العراقييـــن 

الكــرايس  عــى  املبــارزة  بطــل  أن  كــام 

املتحركــة، عــامر عــي، مــن بــن الرياضيــن 

الــدورات  يف  املنافســة  توقعــوا  الذيــن 

ــة  ــار، يف مامرس ــو نج ــي، وه ــدأ ع ــد ب وق

املتحركــة  الكــرايس  عــى  املبــارزة  لعبــة 

بعــد إصابتــه يف انفجــار قنبلــة ببغــداد، 

ثــم واصــل يف التنافــس يف دورة األلعــاب 

الباراملبيــة يف لنــدن 2012، وفــاز بعــد ذلــك 

ــر.  ــر باملج ــة إيغ ــي يف مدين ــب العامل باللق

طــرزت  األوســمة  ان  املراقبــون  ويقــول 

صــدور الرياضيــن العراقيــن يف الــدورات 

العامليــة، متغلبــن عــى أنفســهم وظروفهــم 

ــة  ــم، ليعوضــوا هزمي ــامم به وضعــف االهت

الرياضيــن العراقيــن يف الــدورات األوملبيــة، 

ــع  ــا لرف ــزا إضافي ــت حاف ــات كان وأن االعاق

ــة. ــل الدولي ــراق يف املحاف ــم الع اس

ــدث  ــاء الح ــع إنته ــه وم ــر ان ــر بالذك جدي

ــم يف  ــذي اقي ــر ال ــي الكب ــي العامل الباراملب

ــة  ــت حصيل ــام 2016 كان ــل ع ــو الرازي ري

ــمة،  ــة أوس ــن خمس ــراق املعاق ــال الع ابط

ــة أول األوســمة  ــة فضي ــة وثاث ــان ذهبي اثن

عبدالرحيــم  حســن  كوفــان  للبطــل  كان 

»تولــد دهــوك عــام 1988« الــذي أحــرز 

الوســام الذهبــي يف فعاليــة رمــي الرمــح 

ــاين كان  ــام الث ــرا، الوس ــجيله 42،85 م بتس

ــم  ــب الرق ــو صاح ــار ه ــراح نص ــل ج للبط

العاملــي يف فعاليــة رمــي الثقــل وأحــرز 

ــد  ــراق بع ــاين للع ــي الث ــام الذهب ــه الوس ب

ــا الوســام  ــان حســن، أم ــه كوف ــي زميل ذهب

الثالــث وهــي امليداليــة الفضيــة لبطــل 

ــف األول  ــو املصن ــي، ه ــامر ع ــارزة ع املب

ــرز  ــارزة، وأح ــيف املب ــة س ــا يف فعالي عاملي

واحــدة  ملســة  بفــارق  الفــي  الوســام 

ضيعــت عليــه الذهــب يف نزالــه املثــر مــع 

ــة الرابعــة  ــا امليدالي ــارويس. أم ــارز البي املب

الفضيــة كانــت مــن نصيــب البطــل ولــدان 

ــر كان  ــام األخ ــح والوس ــي الرم ــزار يف رم ن

ــن  ــد م ــن واح ــم محس ــول كاظ ــاع رس للرب

بــن أبــرز األبطــال الذيــن أنجبتهــم الرياضــة 

ــة  ــذي احــرز امليدالي ــة ال ــة العراقي الباراملبي

ــة. الفضي

مايــن العراقيــن، لقــد كانتــا 2015 و2016 

ــة  ــت ثاث ــث حقق ــبة يل حي ــا بالنس تاريخي

ــح  ــي الرم ــات رم ــة يف فعالي ــمة ذهبي أوس

والقــرص والثقــل يف بطولــة اســياد الشــباب 

يف اليابــان«، مضيفــا انــه »بعــد ســنة واحــدة 

ــة رمــي  ــزي يف فعالي حققــت الوســام الرون

الرمــح يف منافســات بطولــة العــامل للشــباب، 

ــا حطمــت  ــا عندم ــازا تاريخي ــت إنج وحقق

الرقــم القيــايس العاملــي برمــي الثقــل )فئــة 

40( خــال مشــاركتي يف ســباقات بطولــة 

العــامل التــي ضيفتهــا العاصمــة القطريــة 

الدوحــة وإحــراز الوســام الذهبــي بتســجيي 

رقــام عامليــا جديــدا هــو 10، 66م وهــو 

اإلنجــاز الــذي قطعــت فيــه تذكــرة صعــود 

باراملبيــاد  يف  والتنافــس  التبــاري  قطــار 

ــت النقطــة  ــا  »كان ــرو«، مردف ــودي جان ري

املضيئــة حصــويل عــى ذهبيــة باراملبيــاد 

ريــو الرازيــل, يف مســابقة رمــي الثقــل 

بعــد أن حطمــت الرقــم العاملــي الــذي كان 

ــري«. ــكن دم ــرويس دش ــم ال ــجا باس مس

ويلفــت املراقبــون اىل عديــد اإلنجــازات 

ــا  ــن أبرزه ــراح م ــا ج ــي حققه ــراق الت للع

الفــوز بذهبيــة بطولــة العــامل يف قطــر عــام 

2015 والفــوز بذهبيــة دورة ريــو الباراملبيــة 

عــام 2016 يف ريــو دي جانــرو، والفــوز 

بذهبيــة بطولــة العــامل يف لنــدن عــام 2017 

وفضيــة   2018 جاكارتــا  اســياد  وذهبيــة 

ــام 2019.  ــامل يف ديب ع ــة الع بطول

وعــدا جــراح متكــن رياضيــون عراقيــون 

مــن  معوقــة  إلصابــات  تعرضــوا  ممــن 

ــة؛  ــة العاملي ــوالت الرياضي ــس يف البط التناف

تنــس  العبــة  الرياضيــن  هــؤالء  ومــن 

ــد 2005«  ــامد ذات »تول ــة ع ــة نجل الطاول

ــز  ــة مرك ــة بعقوب ــن مدين ــدر م ــي تنح الت

ــاث  ــا ث ــن كان عمره ــاىل. فح ــة دي محافظ

ــى  ــا اليمن ــا ويده ــدت قدميه ــنوات، فق س

ــوة ناســفة وضعــت تحــت  ــر انفجــار عب إث

ســيارة والدهــا.

برغــم  إنهــا  لقــاء  يف  نجلــة  وتقــول 

ــر  ــق كث ــتطاعت تحقي ــا اس ــا، فإنه إصاباته

مــن املنجــزات ضمــن املنتخــب الوطنــي 

ــت  ــن تح ــة للمعاق ــس الطاول ــي لتن العراق

ســن السادســة عرشة، مشــرة اىل أنهــا بدأت 

التدريــب يف مضــامر الرياضــة يف عمــر عــرش 

ــزة  ســنوات، وأنهــا متكنــت بعــد مــدة وجي

ــة العــراق لتنــس  مــن الحصــول عــى بطول

الطاولــة للمعاقــن. وقــد شــاركت نجلــة 

إقليميــة  الحــن يف بطــوالت  منــذ ذلــك 

وعامليــة، منهــا بطــوالت أقيمــت يف بولنــدا 

واإلمــارات وتايلنــد .

ويف شــهر حزيــران 2019، فــازت مبيداليتهــا 

الرابعــة  وبرونزيتهــا  الرابعــة  الفضيــة 

ــة للمعاقــن  ــة دولي ــة رياضي ايضــا، يف بطول

أبــرز رياضيــي  أقيمــت يف مــر. ومــن 

ذوي االحتياجــات الخاصــة الاعــب رضــوان 

ــة املوصــل  هاشــم الــذي ينحــدر مــن مدين

الــذي كان قــد فقــد يــده اليــرى يف انفجــار 

عبــوة ناســفة، قــال يف تريــح إنــه قــرر أال 

ــحاب  ــة لانس ــة ذريع ــذه اإلصاب ــون ه تك

ــن  ــع م ــأن يصن ــد ب ــل تعه ــاة ب ــن الحي م

إعاقتــه،  برغــم  مميــزًا  شــخًصا  نفســه 

بحســب تعبــره؛ وقــد مثــل هاشــم العــراق 

يف بطــوالت دوليــة، وفــاز باملركــز الثالــث يف 

ــرب  ــة غ ــر يف بطول ــافة 400 م ــدو ملس الع

آســيا لعــام 2017؛ كــام متكــن مــن تحقيــق 

نتائــج مهمــة عــى الصعيــد الوطنــي، منهــا 

العــراق  أنديــة  بطولــة  يف  األول  املركــز 

وامليــدان ضمــن ســباقات 200  للســاحة 

و400 مــر، وأشــار اىل أنــه كان »ممتلًئــا 

يف  الثالــث  باملركــز  فــاز  حــن  بالفخــر« 

ــي  ــم العراق ــع العل ــة غــرب آســيا ورف بطول

ــاده. ــي لب ــيد الوطن ــزف النش وع
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»زوم« عراقي أمريكي يخلق صورة نمطية إيجابية: 

العراق ال زال حيًا وانظروا للجانب اآلخر من الرواية

يثيــر تقريــر نشــره موقع »إينــدي ويك« األمريكــي، حوارا 
ــن  ــن وأمريكيي ــن عراقيي ــة جامعيي ــن طلب ــا بي افتراضي
 »ZOOM يجــري بشــكل أســبوعي علــى منصــة »زوم
أســهم فــي تغييــر الصــورة النمطيــة لــكال الطرفيــن عــن 

فـــيليوضــع العــراق، 

وفيــام يبــن أن اللقــاء يجــري بــن الطرفــن 

كجــزء مــن مبــادرة بنــاء الســام مــن 

جانــب جامعــة املوصل مــع جامعــة نورث 

كارولينــا االمريكيــة، يؤكــد طــريف الحــوار 

ــامل العــراق »عــى  ــرى الع ــأن ي ــم ب رغبته

ــاة«. ــد الحي قي

ويقــول تقريــر ملوقــع »إينــدي ويــك« 

األمريــي ترجمتــه مجلــة »فيــي« إن » 

برغــم املســافة الفاصلــة املمتــدة عــى 

طــول 10 آالف كيلومــر، اال أن طابــاً مــن 

العــراق أقامــوا خــط تواصــل افــرايض 

ــورث  ــة ن ــم الطــاب يف جامع ــع نظرائه م

كارولينــا األمريكيــة مــا يســاهم يف تغيــر 

ــن،  ــن الطرف ــائدة ب ــة الس ــور النمطي الص

وتطويــر التفاهــم املشــرك«.

»تجربــة مشــركة  إىل  التقريــر  وتطــرق 

بــن الطالبــة يف جامعــة املوصــل نــورا 

الجــدوع التــي كانــت قبــل عامــن تســعى 

ــة يف جامعــة  اىل مغــادرة العــراق، والطالب

نــورث كارولينــا ايــدن يوســف التــي مل 

تكــن واثقــة مــن أنهــا ســتتمكن مــن 

ــام«. ــن االي ــوم م ــراق يف ي ــة الع رؤي

ويوضــح التقريــر االمريــي إن »بفضــل 

التبــادل  لرنامــج  املبتكــرة  املبــادرة 

مــع  املوصــل  جامعــة  بــن  االفــرايض 

جامعتــي شــابيل هيــل وغرينزبــورو يف 

ــق  ــم املتعل ــور الفه ــا، يتط ــورث كارولين ن

حيــث  املتحــدة،  والواليــات  بالعــراق 

اكتشــف الطــاب مــن البلديــن ان بينهــم 

بامكانهــم  التــي  االمــور  مــن  الكثــر 

مــن خــال  وتعلمهــا  التشــارك حولهــا 

تواصلهــم االفــرايض أســبوعيا عــر تطبيــق 

)زووم(«.

وبعدمــا لفــت التقريــر اىل ان »تنظيــم 

مــن  املوصــل  عــى  ســيطر  داعــش 

ــث  ــام 2017، حي ــى الع ــام 2014 حت الع

قتــل آالف املدنيــن واغلقــت املــدارس 

ــع  ــة واملواق ــع االثري ــر القط ــرى تدم وج

التاريخيــة«، نقــل عــن الجــدوع قولهــا انــه 

»برغــم ان املوصــل كانــت يف حالــة حــرب، 

وقــد تــم تحريرهــا للتــو وال تــزال تتعــاىف، 

ــى  ــت ع ــه إذا كن ــت نفس ــه يف الوق اال ان

ــك ســرى  ــا، فان ــع الشــباب هن تواصــل م

مواهــب مذهلــة وانجــازات حقيقيــة«.

وتوضــح الجــدوع انــه »إذا كنــت ســألتني 

قبــل عامــن، ســاقول لــك اننــي اريــد 

ــه ال  ــدا وان ــود اب ــراق واال اع ــادرة الع مغ

ــا«. ــتقبل يل هن مس

ويشــر التقريــر إىل أن »الــدروس التــي 

املوصــل  جامعــة  يف  الجــدوع  تتلقاهــا 

يف  نظرائهــا  وإن  تبقــى،  لــي  الهمتهــا 

نــورث كارولينــا، يشــجعونها  جامعــات 

ــة بقولهــا  لــي تطــور نفســها أكــر«، مبين

»أتفاجــأ أســبوعيا بأفــكار جيــل الشــباب«.

»يف  أن  إىل  األمريــي  التقريــر  ويبــن 

ــب  ــام الســبت، ســأل طال ــاح أحــد أي صب
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مــن جامعــة نــورث كارولينــا الطــاب 

العراقيــن مــا الــذي ميكــن أن يثــر لديهــم 

األمــل، وتحدثــت الجــدوع عــن حامســتها 

مــن أجــل فكــرة إعــادة فتــح مكتبــة 

داعــش  مســلحو  كان  والتــي  للجامعــة 

قامــوا باحراقهــا يف العــام 2015 برغــم 

انهــا كانــت تضــم أكــر مــن مليــون كتــاب 

وخريطــة ومخطوطــة عمرهــا قــرون وهــو 

ــه«. ــدود ل ــارة ال ح ــكل خس ــا ش م

»املوصل عى قيد الحياة«

مــن جهتهــا، تتحــدث آيــدن يوســف التــي 

نشــأت ضمــن أرسة عراقيــة يف مدينــة 

غولدزبــورو يف نــورث كارولينــا األمريكيــة، 

عــن »صعوبــة الحيــاة يف ظــل الصــور 

النمطيــة الســائدة عــن مســقط رأســها يف 

ــراق«. الع

وتقــول آيــدن بعــد تجربتهــا مــع الطلبــة 

ان  هــو  اردتــه  مــا  »كل  إن  العراقيــن 

مــن  الكثــر  هنــاك  أن  النــاس  يعــرف 

الحيــاة هنــاك، وان النــاس ســعداء هنــاك، 

وهــي ليســت دولــة مقفــرة«.

ويبــن التقريــر أن »آيــدن مل تــزر العــراق 

للقيــام  اآلن  تخطــط  انهــا  اال  ســابقا، 

بزيارتهــا األوىل كنتيجــة للحــوار والنقــاش 

ان عائلتهــا  برغــم  الحاصــل،  االفــرايض 

افرضــت منــذ فــرة طويلــة ان العــودة اىل 

العــراق ليســت آمنــة، إال أن احــد الطــاب 

العراقيــن ســاعد عائلتهــا عــى ان تتفهــم 

للقيــام  لــي يخططــوا  قــد  الوقــت  ان 

ــراق«. ــا اىل الع ــم مع بزيارته

الطالــب  عــن  يوســف  آيــدن  ونقلــت 

العراقــي قولــه لهــا إن »املوصــل عــى 

قيــد الحيــاة، وال يوجــد ســبب مينعــك 

ــدن يوســف  ــت اي ــن الذهــاب«، وأضاف م

انهــا »ابلغــت جدهــا بذلــك مؤكــدة عــى 

رغبتهــا بالذهــاب اىل العــراق، فوافــق عــى 

اصطحابهــا«.

وذكــر التقريــر األمريــي؛ ان »اللقــاء بــن 

الطــاب مــن الطرفــن يتــم صبــاح كل 

ــادرة  ــن مب ــزء م ــو ج ــبت، وه ــوم الس ي

بنــاء الســام مــن جانــب جامعــة املوصــل، 

وهــي واحــدة مــن أوىل برامــج الدراســات 

الــرشق  يف  الســام  حــول  األكادمييــة 

االوســط«.

ــر عــن االســتاذة املســاعدة  وينقــل التقري

يف قســم الفلســفة يف جامعــة املوصــل 

هجــران الصالحــي، قولهــا إن »برنامــج 

الطــاب  اعــداد  قــدرة  يطــور  الســام 

يف  القامئــة  املشــاكل  حــل  أجــل  مــن 

مدينــة املوصــل والعــراق بشــكل أوســع«، 

مــن  يتحقــق  ال  »الســام  أن  موضحــة 

خــال الســاح فقــط«.

ــازي،  ــور غ ــر إىل ان »ن ــر التقري ــام يش ك

هيــل،  تشــابل  جامعــة  يف  االســتاذة 

ــاملية  ــا الش ــة كارولين ــارضة يف جامع املح

ــوم  ــل، تق ــة املوص ــبورو وجامع يف غرينس

بتســهيل التبــادل االفــرايض الــذي كان قــد 

انطلــق مــن خــال فصلهــا الــدرايس حــول 

ــي  ــخ العراق ــارصة يف التاري ــات املع النزاع

وذلــك يف ربيــع العــام »2021«.

يوســف  »ايــدن  أن  التقريــر؛  ويتابــع 

ــف  ــن يف الص ــا طالب ــوت كان ــر ش وجاس

كاليفورنيــا  نفســه يف جامعــة  الــدرايس 

ويعمــان عــى توســيع التبــادل االفــرايض 

ــن«. ــك الح ــذ ذل من

قولــه  شــوت  عــن  التقريــر  وينقــل 

الطــاب  أمــام  مســؤولية  »هنــاك  إن 

ــخاص  ــوا اىل االش ــي يتحدث ــن ل األمريكي

جانــب  مــن  حياتهــم  تأثــرت  الذيــن 

الحكومــة االمريكيــة«، يف اشــارة اىل الغــزو 

األمريــي للعــراق يف العــام 2003 مــن 

ــن،  ــدام حس ــة ص ــاء ديكتاتوري ــل انه اج

ــدين  ــف م ــن 180 أل ــر م ــي أك ــث لق حي

للغــزو. مرعهــم كنتيجــة مبــارشة 

ــوار  ــذا الح ــل ه ــوت؛ أن »مث ــح ش ويوض

ــن الطرفــن ميكــن  والتواصــل االفــرايض ب

اىل  بالنســبة  كبــرا  تغيــرا  يحــدث  أن 

العديــد مــن الطــاب األمريكيــن«، مضيفاً 

أن »هنــاك مســؤولية معينــة مــن جانــب 

هــذه  الن  ايضــاً،  االمريكيــن  الطــاب 

منطقــة مــن العــامل، وهــو بالتحديــد بلــد، 

يجــب أال يتــم الســامح للنــاس بالتحــدث 

عنــه مــن خــال الصــور النمطيــة فقــط«.

مــن جهتهــا، تقــول نــور غــازي ان »التبادل 

االفــرايض فتح اعــن الطــاب األمريكين«، 

موضحــة انهــا »تقــول للطــاب انظــروا 

ــة..  ــات نظــر مختلف ــن وجه ــور م إىل األم

ــة«. ــاك دامئــا جانــب آخــر للرواي فهن

ــة  ــة يف جامع ــن الطالب ــر ع ــل التقري وينق

املوصــل هبــة عزالديــن قولهــا »نحــن 

ال نكــره أي شــخص ال نعرفــه، واعتقــد 

ــد  ــر العدي ــى تطوي ــاعدنا ع ــك يس ان ذل

مــن االمــور، الننــي اظــن انــه مــن املهــم 

ــن  ــن م ــخاص مختلف ــع أش ــارك م أن نتش

ــة«. ــات مختلف ــات وثقاف لغ

»مرشوعــاً  أن  إىل  التقريــر  ويلفــت 

ــدة  ــم املتح ــت األم ــامر قام ــادة االع الع

ــة بتســهيله، ســاهم يف  ــة العراقي والحكوم

اعــادة افتتــاح املكتبــة التــي وضــع شــعار 

ــتحيل  ــة املس ــا ان كلم ــد جدرانه ــى أح ع

ــب ان  ــام كت ــنا، ك ــود يف قاموس ــر موج غ

املكتبــة متثــل رمــزا النتصــار اإلنســانية 

والحضــارة والســام عــى اإلرهــاب«.

وبينــام تقــول الجــدوع أن افتتــاح املكتبــة 

التــي  االخــرة  اإلنجــازات  »أحــد  كان 

حيــث  )املوصــل(  املدينــة  يف  حدثــت 

ــا واحــدة مــن  املفــرض أن تكــون جامعتن

أكــر املكتبــات يف الــرشق االوســط، نحــن 

فخــورون بهــا«، تبــن االســتاذة الجامعيــة 

هجــران الصالحــي، إن »الطاب واالســاتذة 

قامــوا بازالــة ركام املكتبــة وحاميــة مــا 

تبقــى مــن الكتــب بعــد طــرد داعــش 

ــات  ــت الجامع ــة، يف حــن قام ــن املدين م

ــع انحــاء العــراق والعــامل بإرســال  يف جمي

ــل«. ــوارد اىل املوص ــب وامل الكت

وتبــن الصالحــي انهــا »تأمــل ان يتــم 

ــذي  ــم ال ــم العظي االســتثامر يف هــذا الحل

ــة  ــرة طويل ــاب لف ــذي غ ــه، وال ــم ب نحل

خلــف دخــان الحــروب وأعــام داعــش 

الســوداء« مضيفــة أن »الخطــوات كانــت 

ــجرة«. ــزرع الش ــر، ن ــن بالص ــة ولك بطيئ

وتحدثــت الصالحــي عــن أملهــا الكبــر 

مبدينتهــا املوصــل، قائلــة »هنــاك أمــل 

نــورث  ان دخلــت اىل فصــي )يف  منــذ 

ــايب  ــع ط ــة م ــت بحري ــا( وتحدث كارولين

مــن  اعتبارهــا  اعتــادت  قضايــا  حــول 

التحــدث  املســتحيل  ومــن  املحرمــات 

ــباب  ــوم للش ــاحة الي ــاك مس ــا، وهن عنه

ــل  ــاك أم ــة، هن ــة وعقاني للتحــدث بحري

ــات  ــن املحرم ــد م ــا العدي ــد أن حطمن بع

يف  والسياســية  واالجتامعيــة  الدينيــة 

مجتمعاتنــا التــي تحكمــت مبجتمعاتنــا 

وأطــرت أفكارنــا يف املــايض«.
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فيــــلي

 تقرير يحذر من األمالح »القاتلة« 

والعواصف الرملية دقت صحيفة »الجارديان« 

البريطانية ناقوس الخطر 

إزاء األضرار التي تلحق 

بالمباني التاريخية في 

العراق بسبب ظاهرة 

التغير المناخي، حيث 

يتسبب شح المياه 

والجفاف بارتفاع معدالت 

الملوحة في التربة، 

فيما تساهم العواصف 

الرملية في تآكل المواقع 

وآثار الحضارات العراقية 

القديمة. 

عدو يفتك بآثار العراق..
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ــة  ــر الصحيفــة الريطاني ــة أشــار تقري وبداي

الــذي ترجمتــه وكالــة شــفق نيــوز؛ اىل وجود 

»بعــض أقــدم املبــاين يف العــامل« يف العــراق، 

ــار بســبب  ــرض للدم ــا تتع ــن أنه محــذرا م

ــز  ــاع تركي ــر املناخــي، إذ يتســبب ارتف التغ

األمــاح بتــآكل حجــارة الطــوب املســتخدمة 

يف املبــاين، بينــام تتســبب العواصــف الرملية 

يف تــآكل هــذه العجائــب القدميــة.

العــراق  أن  الريطــاين؛  التقريــر  وذكــر 

معــروف بأنــه مهــد الحضــارة حيــث ولــدت 

الزراعــة وشــيدت بعــض أقــدم املــدن يف 

العــامل عــى غــرار العاصمــة الســومرية أور، 

ــي  ــامرية الت ــة املس ــع الكتاب ــم وض ــام ت ك

تعتــر نظــام الكتابــة االول يف العــامل. 

ونقــل التقريــر عــن أســتاذة علــم اآلثــار يف 

بــاد مــا بــن النهريــن يف جامعــة كامريــدج 

ــا؛ ان  ــون، قوله ــتا مكامه ــة اوغس الريطاني

العــراق لديــه »عــرشات االالف مــن املواقــع 

ــم  ــري القدي ــر الحج ــود اىل الع ــي تع الت

وصــوال إىل العصــور االســامية«. 

ــذي  ــرر ال ــن أن ال وحــذرت مكامهــون م

األســطورية  بابــل  مثــل  مواقــع  أصــاب 

بالتطــور  معرفتنــا  يف  فجــوات  »ســيخلق 

وحكــم  األوىل،  املــدن  وتطــور  البــرشي، 

ــت  ــي حصل ــرات الت ــات، والتغ االمراطوري

يف املشــهد الســيايس يف الحقبــة االســامية«. 

واوضــح التقريــر؛ ان بــاد مــا بــن النهريــن، 

غنيــة بامللــح )مــون وفــق اللغــة الســومرية( 

بشــكل طبيعــي يف الــراب وامليــاه الجوفيــة، 

مشــرا اىل النصــوص املســامرية تتحــدث عن 

مهنــة جامــع امللــح وعــن كيفيــة اســتخدام 

امللــح يف أمــور كثــرة مــن حفــظ الطعــام اىل 

الرعايــة الصحيــة والطقــوس الدينيــة. 

وذّكــر التقريــر بوجــود مقولــة ســومرية 

مفادهــا؛ ان  رضورات الحيــاة االساســية هي 

الخبــز وامللــح إذ تقــول انــه »إذا مــات رجــل 

فقــر فــا تحييــه. عندمــا كان لديــه خبــز، مل 

يكــن لديــه ملــح. وعندمــا كان لديــه امللــح، 

مل يكــن لديــه خبــز«. 

وبرغــم أن التقريــر لفــت إىل أنــه ميكــن 

للملــح يف الربــة ان يســاعد علــامء اآلثــار يف 

ــه مــن املمكــن ايضــا  ــان، اال ان بعــض االحي

ان يكــون مدمــرا للمواقــع الراثيــة، بحســب 

ــار الجيولوجــي جعفــر  مــا يؤكــد لعــامل االث

الجــوذري، الــذي يقــول ان »امللــح بامكانــه 

و  الحجــارة  ويدمــر  املوقــع،  يدمــر  ان 

االلــواح املســامرية، ويدمــر كل يشء«. 

التخريبيــة  القــوة  أن  التقريــر؛  واعتــر 

لأمــاح تتزايــد مــع ارتفــاع نســبتها يف ظــل 

شــح امليــاه الــذي تســببت بــه الســدود 

الركيــة وااليرانيــة، باالضافــة اىل ســوء إدارة 

املــوارد املائيــة والزراعــة داخــل العــراق 

واملســتمرة منــذ ســنوات. 

ونقــل التقريــر عــن املهنــدس املــدين أحمــد 

حمــدان الــذي يــدرس جــودة امليــاه يف أنهار 

ــط  ــر ش ــة يف نه ــه، إن »امللوح ــراق قول الع

العــرب بــدأت تتزايــد منــذ التســعينيات«. 

واوضــح التقريــر؛ ان ازمــة املنــاخ تعــزز 

مشــكلة امللوحــة، موضحــا ان العــراق يواجه 

ــر  ــث تش ــاف، حي ــدة والجف ــخونة متزاي س

ــط  ــدة إىل أن متوس ــم املتح ــرات األم تقدي

درجــات الحــرارة الســنوية ســيتزايد مبقــدار 

درجتــن مئويتــن بحلــول العــام 2050 مــع 

ــا درجــات  ــي تســجل فيه ــام الت ــاد األي ازدي

ــة.  ــد عــن 50 درجــة مئوي حــرارة تزي

ويف الوقــت نفســه، فــإن معــدل هطــول 

ــل إىل 17٪،  ــبة تص ــيراجع بنس ــار س األمط

ــة  ــة والرابي كــام ســتتزايد العواصــف الرملي

مبعــدل الضعــف، مــن 120 ســنويا اىل 300، 

يف حــن أن ميــاه البحــر ترتفــع وتحمــل 

االمــاح اىل الربــة العراقيــة، وأنــه يف غضون 

اقــل مــن 30 ســنة، قــد تكــون هنــاك اجــزاء 

مــن ارايض جنــوب العــراق قــد غمرتهــا 

ــج.  ــاه الخلي مي

ــدأ  ــذي ب ــوذري ال ــن الج ــر ع ــل التقري ونق

ياحــظ األرضار التــي تســببت بهــا األمــاح 

باملواقــع التاريخيــة منــذ حــوايل عقــد مــن 

الزمــان، قولــه »تصــور أنــه خــال الســنوات 

مواقعنــا  غالبيــة  فــإن  القادمــة،  العــرش 

ــة«.  ــاه املالح ــت املي ــتكون تح س

وتابــع التقريــر؛ أن مــن بــن األماكــن التــي 

ــل،  ــة باب ــي مدين ــغ ه ــرر بال ــت ل تعرض

ــرف  ــة، واملع ــة البابلي ــة االمراطوري عاصم

بهــا مــن قبــل منظمــة »اليونســكو«، مشــرا 

اىل ان امللــح يكســو حجــارة طينيــة عمرهــا 

2600 عــام، متحدثــا عــن انهيــار يف قواعــد 

الجــدران يف معبــد عشــتار، آلهــة الحــب 

والحــرب عنــد الســومرين، مشــرا اىل ان 

االمــاح تراكــم يف أعــامق الجــدار مــام 

ــة.  ــارة الطيني ــكك الحج ــؤدي إىل تف ي

وباالضافــة إىل ذلــك، هنــاك مواقــع متــررة 

يف ســامراء، التــي كانــت مبثابــة عاصمــة 

مئذنتهــا  أن  حيــث  اإلســامي،  العــر 

العواصــف  بســبب  تتــآكل  الحلزونيــة 

الرمليــة. كــام أن املعبــد األبيــض يف مدينــة 

ــب  ــرر اىل جان ــومرية يت ــارب الس أم العق

ــا الصحــراء. ــي تبتلعه ــا الت ــا ومقرته قره

العــراق  ان  اىل  باالشــارة  التقريــر  وختــم 

خــر هــذا العــام جــزءا مــن تراثــه الثقــايف، 

عــى  الواقعــة  ســاوة  ببحــرة  واملتمثــل 

حافــة الصحــراء عــى بعــد 150 كيلومــر 

اىل الجنــوب مــن بابــل، حيــث صــار هنــاك 

ــرة،  ــكان البح ــت م ــح حل ــن املل ــة م طبق

ــل  ــا ال يق ــا مل ــت موطن ــه كان ــرا إىل أن مش

عــن 31 نوعــا مــن أنــواع الطيــور مبــا فيهــا 

مالــك الحزيــن الرمــادي والبــط املعــرض 

االن  اصبحــت  البحــرة  لكــن  لانقــراض، 

جافــة بشــكل كامــل بســبب االســتخدام 

املجــاورة  املــزارع  مــن  للميــاه  املكثــف 

باالضافــة إىل ظاهــرة التغــر املناخــي. 

اآلثــار  عــامل  الجــوذري،  عــن  ونقــل 

الجيولوجــي، قولــه »اذكــر انــه عندمــا كنــت 

طفــا أن ســاوة كانــت بحــرة كبــرة. بــدت 

ــت  ــت. اختف ــا اآلن اختف ــر. لكنه ــا بح كأنه

بالكامــل، ومل يعــد لدينــا بحــرة«.

حذرت مكماهون من أن 

الضرر الذي أصاب مواقع 

مثل بابل األسطورية 

»سيخلق فجوات في 

معرفتنا بالتطور البشري، 

وتطور المدن األولى، 

وحكم االمبراطوريات، 

والتغيرات التي حصلت 

في المشهد السياسي في 

الحقبة االسالمية«. 

''''
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عــى  تزيــد  ديــون  يف  البــاد  وإغــراق   

عــن  ســنعجز  واننــا  دوالر،  مليــار  مئــة 

ــن  ــاء والبنزي ــاء  وامل ــدواء والكهرب تأمــن ال

اىل  الخبــز، وســنعود  واملــازوت ورغيــف 

لنــا  الحجــري رسيعــاً، وســيكون  العــر 

ــذ  ــار من ــة انهي ــر كارث ــجيل اك »رشف« تس

ــح  ــر الفاض ــذا األم ــن ه ــنة، ولك ــي س مئت

حصــل وســيحصل مــا هــو أســوأ بكثــر.

ــيايس  ــم الس ــذا الطق ــأيت كل ه ــن ي ــن أي م

ويحــاول  الدولــة  نهــب  الــذي  الفاســد، 

ــاس يف  ــع الن ــن ودائ ــه  م ــي رسقات ان يغط

ــم، ــن الجحي ــأيت م ــا ي ــارف؟ رمب املص

جرميتــه بالســطو عــى مــا تبقــى, واألصــدق 

انــه يــأيت مــن صمــت النــاس وعــدم انفجــار 

ثــورة عارمــة تحاســب كل الفاســدين

ــدة  ــى أعم ــم ع ــن يســتحق منه ــق َم وتعّل

واملجرمــن   الســارقن  مــن  الكهربــاء 

ــات  ــتوعبات النفاي ــراة يف مس ــم ع وتعرضه

يف الســاحات العامــة، ولكــن اىل متــى  هــذا 

الصمــت الرهيــب؟

لقــد مــات الرئيــس فــؤاد شــهاب ومل يــرك 

ــا وكان  ــرشاء حاجاته ــا ل ــا يكفيه ــه م لزوجت

يســكن يف منــزل باإليجــار بجونيــه، وعندمــا 

ذهــب الرئيــس شــارل الحلــو لزيــارة زوجتــه 

ــات  ــزل واملفروش ــدم باملن ــا ص ــد مرضه عن

املهرئــة كــام اكتشــف الرئيــس شــارل حلــو 

عندمــا زارهــا ووجــد انــه كان يجلــس عــى 

مقاعــد ممزقــة يف

بيتــه املتواضــع. فمــن أيــن نــأيت بفــؤاد 

شــهاب، ومــن أيــن نــأيت بشــارل حلــو، 

ــاس  ــأيت بالرئيــس الرشيــف الي ــن ن ومــن أي

ــه  ــه، ألن ــع بيت ــذي اضطــر اىل بي ــس ال رسكي

كان امينــاً عــى الدولــة

ــن  ــن أي ــان، وم ــب لبن ــة وذه ــال الدول وم

نــأيت بكميــل شــمعون الــذي بعدمــا اضطــر 

ــقة  ــكن يف ش ــعديات س ــر الس ــرك ق اىل ت

ــة؟! ــتأجرة يف األرشفي مس

ويــا ســيدي، مــن أيــن نــأيت بعبداللــه اليــايف 

ل عــرش حكومــات وكان وزيــراً يف  الــذي شــكَّ

ــكن يف  ــي يس ــرى، وبق ــات أخ ــرش حكوم ع

شــقة مســتأجرة صغــرة يف ســاقية الجنزيــر 

يف بــروت .

الديــن الصلــح،  نــأيت بتقــّي  ومــن أيــن 

وكيــف نجــد مامثــًا يف اإلســتقامة والتواضع 

ــذي يســكن  ــل ســليم الحــّص ال والعفــة مث

ــكار؟ ــة ب ــة يف عائش ــقة متواضع يف ش

ــيد  ــة رش ــس الحكوم ــأيت برئي ــن ن ــن اي وم

ــح ــن الصل ــي الدي ــي وتق كرام

 وال يقتــر األمــر عــى هــذه األســامء 

فهنــاك فحســب،  التاريخيــة 

ــذا  ــن ه ــاً م ــوا قطع ــن ليس ــرون الذي الكث

الزمــن الفاحــش الفســاد والنهــب، ويضيــق 

ــم. ــداد فضائله املجــال عــن تع

مــاذا جــرى لنــا، مــا هــذا الفحــش يف الرقة 

والفســاد، مــا هــذه الوقاحــة يف قــرع طبــول 

محاربــة الفســاد الــذي يتأكــد كل يــوم انــه 

اقــوى مــن الطبــول وقارعيهــا؟

أيهــا اللبنانيــون الخانعــون، لقــد بنــى لينــن 

لكنــه  العــدم،  مــن  الســوفيايت  اإلتحــاد 

ــات  ــه 6 روب ــدوا يف جيب ــل وج ــا رح عندم

فقــط، ولقــد هــزم ســتالن النازيــة وامتلــك 

ــا 20 ــة فيه دول

ألــف دبابــة، ورحــل بــا بيــت ميتلكــه، 

ــوت  ــش يف بي ــفيتانا تعي ــه س ــت ابنت وبقي

االيجــار بعــد انهيــار اإلتحــاد الســوفيايت.

 ولقــد أســس هوشــيه منــه فيتنــام يف بضعة 

ــوام وأصبحت أع

صناعيــة  دولــة  الزراعيــة  الدولــة  هــذه 

متقدمــة، لكــن هوشــيه منــه مــات يف بيــت 

ــى. ــه القدام ــن رفاق ــش ب ــن الق م

 وكان عبــد الكريــم قاســم ميلــك قطعــة 

ارض يف قضــاء الصويــرة، لكنــه تــرّع

ــقة  ــكن يف ش ــة، وكان يس ــاء مدرس ــا لبن به

مســتأجرة. ولقــد أســس ماوتــي تونــغ 

الصــن الحديثــة، لكنه كان ينزل اىل الشــارع 

ــة.  ــع عــامل النظاف ــس الطــرق م ليكن

ســياريَت  صــدام حســن  أهــدى  وعندمــا 

مرســيدس فاخرتــن بعــد مؤمتــر هافانــا 

مل  كاســرو،  فيديــل  اإلنحيــازاىل  لعــدم 

العلنــي  باملــزاد  باعهــام  بــل  يســتقّلهام 

العامــة املاليــة  اىل  مثنهــام  وأضيــف 

فمــن أيــن أنتــم أيهــا املســؤولون يف لبنــان، 

ــذي  ــس ال ــة الفل ــوا لأرمل ــن ترك ــن ل الذي

ارســله اليهــا ولدهــا لســرة آخرتهــا … واىل 

ــة  ــوال الدول ــى أم ــب ع ــذا التكال ــى ه مت

ــن واملودع

ــم  ــن لحمك ــم م ــش كله ــم اذا م ومعظمه

مــن  وعــى  عليكــم  تفــو   ، ودمكــم 

. ســينتخبهم

ومثالييــن  أنقيــاء  وزعمــاء  رؤســاء  تاريخــه  فــي  لبنــان  عــرف 
وشــرفاء حتــى الصميــم، ولــم يكــن يخطــر فــي بــال الكثيريــن، 
انــه ســيأتي علينــا زمــن يتحــّول فيــه المســؤولون الــى حفنــة مــن 

عصابــات ســرقة الدولــة ونهــب المــال العــام ...

راجح الخوري

َمن أنتم أيها َمن أنتم أيها 
الفاســـدونالفاســـدون؟؟
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ارتفاع اسعار 
مواد البناء 
يوقف بناء 
المنازل

فيلي

عــن  الناجمــة  االزمــة  تســببت 

ارتفــاع  فــي  االوكرانيــة  الحــرب 

وبخاصــة  البنــاء  مــواد  اســعار 

الطابــوق وحديــد التســليح، وانتــج 

ذلــك تعثــرا فــي بنــاء المنــازل لدى 

كان  الذيــن  الســكان  مــن  كثيــر 

بعضهــم قــد وصــل الــى مراحــل 

المســاكن  بنــاء  مــن  متقدمــة 

الخاصــة، وحــدث ذلــك فــي كثيــر 

مــن بلــدان الشــرق ومنهــا العــراق.
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ففــي دولــة رشق اوســطية عــى ســبيل 

ــون يف  ــول املتخصص ــر يق ــي م ــال ه املث

قطــاع العقــارات أن الزيــادات يف مجــال 

ــارات تخطــت حاجــز الـــ%20 نتيجــة  العق

ارتفــاع أســعار النفــط العامليــة وتأثــر ذلــك 

عــى زيــادة أســعار الحديــد واإلســمنت 

والطابــوق واألخشــاب وشــتى مــواد البنــاء، 

باعتبــار ان الدولتــن املتحاربتــن روســيا 

ــواد او  ــك امل ــان لتل ــام املوردت ــا ه واوكراني

خاماتهــام، بحســب قولهــم، مشــرين اىل 

ان أســعار اإلســمنت شــهدت يف غضــون 

اشــهر ارتفاعــا تــراوح بــن %50 و%60، كــام 

تصاعــدت أســعار الحديــد بنحــو 20% ، 

والفتــن إىل أن الــرشكات املصنعــة لإلســمنت 

مليــون   25 اىل  إنتاجهــا  لخفــض  لجــأت 

طــن أســمنت، بعدمــا كان يصــل حجــم 

ــا،  ــاج لضعــف مــا يجــري إنتاجــه حالي اإلنت

ــت  ــة كان ومنوهــن اىل ان الحــرب االوكراني

ســببا رئيســا يف ارتفــاع أســعاره يف تلــك 

ــة  ــوا الحكوم ــكلة طالب ــل املش ــدة؛  ولح امل

بتقديــم تســهيات عــى أســعار األرايض  

وقيــام املصــارف بــدور أكــر فعاليــة يف 

عمليــات متويــل مرشوعــات البنــاء, بحســب 

مــا ذكــروا، كــام ناشــدوا الحكومــة بتشــديد 

لضبــط  ومؤثــر  رسيــع  بشــكل  الرقابــة 

ــب  ــن تاع ــوق م ــة الس ــراءات وحامي اإلج

التجــار وطمــع وجشــع تجــار الحديــد فضــا 

عــن مراقبــة إنتاجيــة املصانــع، بحســب 

قولهــم، ولفــت املتخصصــون اىل أن تكلفــة 

ــن  ــن )50-%60( م ــل ب ــواده متث ــاء وم البن

ــار. ــى العق ــات ع الرفي

ويف العــراق اكــد تجــار ان حديــد التســليح 

»الشــيش« وهــو املــادة االســاس يف اعــامل 

ارتفعــت  والتســليح  والصــب  االنشــاء 

اســعاره ايضــا بســبب الحــرب الروســية 

مضاعفــا  اصبــح  الســعر  وان  االوكرانيــة؛ 

ان  اىل  منوهــن  بعضهــم،  قــول  بحســب 

ارتفــاع ســعر الشــيش اثر عــى اســعار املواد 

االنشــائية االخــرى وتســبب يف زيادتهــا، مــا 

ادى اىل قلــة الطلــب عليهــا،  واثــر ذلــك 

عــى عمــل عــامل البنــاء، بحســب قولهــم، 

وقــال »خلفــات« بنــاء وعــامل ان ســعر 

ــف،  ــد تضاع ــا ق ــادن مث ــم املع ــة لحي علب

ــة بـــ 2500  ــرب االوكراني ــل الح اذ  كان قب

ــا اىل  ــع بعده ــدة ارتف ــة الواح ــار للعلب دين

5 االف دينــار، امــا حديــد التســليح فارتفــع 

ســعره مــن 700 دوالر اي نحــو مليــون 

نحــو  اي  دوالر   1000 اىل  عراقــي  دينــار 

مليــون ونصــف املليــون للطــن الواحــد؛ 

وقــال ســكان يف العاصمــة بغــداد كانــوا قــد 

ــم  ــدة، انه ــذ م ــم من ــاء منازله رشعــوا يف بن

ــد  ــكل« بع ــة »الهي ــم يف مرحل ــوا منازله ترك

ان شــهدت مــواد البنــاء الســيام حديــد 

ــال  ــرا؛ وق ــا كب ــيش« ارتفاع ــليح »الش التس

ــعار  ــاض االس ــار انخف ــم بانتظ ــم انه بعضه

ــاء. ــوا البن ليكمل

ــاء  ــواد البن ــعار م ــون ان اس ــول املراقب  ويق

كانــت قــد ارتفعــت يف العــراق حتــى قبــل 

ازمــة الحــرب االوكرانيــة، اذ كانــت وزارة 

التخطيــط قــد اعلنــت يف نهايــة عــام 2021 

عــن ارتفــاع أســعار املــواد االنشــائية يف 

ــك  ــن ذل ــاين م ــهر ترشيــن الث ــراق لش الع

ــار  ــام الدين ــدوالر أم ــود ال ــد صع ــام بع الع

العراقــي، مبينــة بحســب بيــان للجهــاز 

املركــزي لإلحصــاء التابــع للــوزارة يف تقريــر 

لــه انــه »نتيجــة ارتفــاع ســعر رصف الــدوالر 

ــدوره اىل  ــك ب ــة ادى ذل ــواق املحلي يف االس

املحليــة  االنشــائية  املــواد  اســعار  رفــع 

بنســب  الخــاص  القطــاع  يف  واملســتوردة 

ــة  ــات كاف ــتوى املحافظ ــى مس ــة ع متفاوت

مــا عــدا اقليــم كوردســتان«، مشــرا اىل انــه 

»متــت متابعــة وتســجيل 64 مــادة بنــاء 

جــرى تســجيلها يف األســواق املحليــة لشــهر 

ترشيــن الثــاين 2021 ومقارنتهــا بأســعار 

شــهر ترشيــن الثــاين 2020 الــذي ارتفــع 

ــم  ــا اىل ان »اه ــدوالر«، والفت ــعر ال ــه س في

املــؤرشات للمــواد االكــر اســتعامال و تأثــرا 

يف األســواق كانــت لثــاث مــواد شــملت 

ــح  ــد«، واوض ــمنت والحدي ــوق واالس الطاب

البيــان ان معــدل ســعر الطابــوق االعتيــادي 

لشــهر ترشيــن الثــاين بلــغ 183 الــف دينــار 

ــغ  ــا بل ــجا ارتفاع ــة مس ــكل 1000 طابوق ل

ترشيــن  شــهر  ســعر  معــدل  عــن   31%

الثــاين 2020 الــذي كان قــد بلــغ 140 الــف 

دينــار لــكل 1000 طابوقــة، فيــام بلــغ ســعر 

الطابــوق الجمهــوري لشــهر ترشيــن الثــاين 

طابوقــة   1000 لــكل  دينــار  الــف   194

ــدل  ــن مع ــبة %20 ع ــا بنس ــجا ارتفاع مس

ســعر شــهر ترشيــن الثــاين 2020 الــذي 

بلــغ 161 الــف دينــار لــكل 1000 طابوقــة، 

بحســب وزارة التخطيــط.

ســعر  »معــدل  ان  الــوزارة  واوضحــت 

االســمنت االعتيــادي  لشــهر ترشيــن الثــاين 

الواحــد  للطــن  دينــار  الــف   103 بلــغ 

ــدل  ــن مع ــبة %14 ع ــا بنس ــجا ارتفاع مس

ســعر شــهر ترشيــن الثــاين 2020 الــذي كان 

بســعر 90 الــف دينــار للطــن الواحــد، فيــام 

بلــغ معــدل ســعر االســمنت املقــاوم لشــهر 

ترشيــن الثــاين 121 الــف دينــار للطــن 

ــن  ــبة %6 ع ــا بنس ــجا ارتفاع ــد مس الواح

معــدل ســعر شــهر ترشيــن الثــاين 2020 

ــار للطــن  ــف دين ــذي كان بســعر 112 ال ال

الواحــد، وبلــغ ســعر االســمنت االبيــض 

الــف دينــار  الثــاين 195  لشــهر ترشيــن 

للطــن الواحــد مســجا ارتفاعــا بنســبة 5% 

عــن معــدل ســعر شــهر ترشيــن الثــاين 

ــف  ــه 186 ال ــعر في ــغ الس ــذي بل 2020 ال

ــار«. دين

وفيــام يتعلــق بأســعار الحديــد » الشــيش« 

مــن املنشــأ األجنبــي يقــول بيــان وزارة 

التخطيــط انــه بلــغ مليونــا و303 الــف 

دينــار للطــن الواحــد مســجا ارتفاعا بنســبة 

%67 عــن معــدل ســعر شــهر ترشيــن الثــاين 

ــن  ــار للط ــف دين ــذي كان 779 ال 2020 ال

الواحــد، فيــام بلــغ معــدل ســعر الحديــد« 

الشــيلامن« لشــهر ترشيــن الثــاين  22 الــف 

دينــار للمــر الواحــد مســجا ارتفاعا بنســبة 

ترشيــن  شــهر  ســعر  معــدل  عــن   47%

الثــاين 2020 الــذي بلــغ 15 الــف دينــار 

للمــر الواحــد«. ولفــت اىل ان »معدل ســعر 

ــغ  ــاين بل ــن الث ــوق الرمســتون يف ترشي طاب

ــار مســجا ارتفاعــا  ــف دين ــا و962 ال مليون

بنســبة %6 عــن شــهر ترشيــن الثــاين 2020 

الــذي بلــغ معــدل الســعر فيــه مليونــا 

ــار«. ــف دين و852 ال

ــات  ــن حــدوث ازم ــون م ويتخــوف العراقي

البنــاء  مــواد  اســعار  يف  الحقــة  مركبــة 

ــة  ــل مقارن ــي املامث ــاج العراق ــف االنت لضع

ــاج  ــرى إلنت ــع ك ــا مصان ــي لديه ــر الت مب

غذائيــة  مــواد  ان  الســيام  البنــاء،  مــواد 

اساســية شــملها ارتفــاع االســعار يف العــراق 

مبجــرد انــدالع الحــرب الروســية االوكرانيــة 

او حتــى قبيلهــا مثــل الطحــن وزيــوت 

الطبــخ وغرهــا مــن املــواد التــي يســتوردها 

العــراق مــن دول اخــرى بصــورة شــبه كليــة.

»معدل سعر االسمنت 
االعتيادي  لشهر تشرين 
الثاني بلغ 103 الف دينار 

للطن الواحد مسجال ارتفاعا 
بنسبة %14 عن معدل 

سعر شهر تشرين الثاني 
2020 الذي كان بسعر 90 

الف دينار للطن الواحد«..

''''
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كان مــن المفتــرض أن تســاعد »الســلة الغذائيــة« التــي أطلقتهــا الحكومــة العراقيــة، 
ارتفــاع  لمواجهــة  المواطــن  العالميــة،  الغــذاء  أزمــة  لمواجهــة  تقريبــًا،  منــذ شــهر 
األســعار والســوق الســوداء، والســيما مــن ذوي الدخــل المحــدود، إال أنهــا بقيــت 

ــع. ــى أرض الواق ــا عل مجــرد آمــال ووعــود ال وجــود له
فيــــلي

عراقيون عراقيون 
أمنهم  أمنهم يخشون  يخشون 
الغذائي..الغذائي..

 قانون طارئ و«ســّلة فارغــة« بموازنة متأخرة قانون طارئ و«ســّلة فارغــة« بموازنة متأخرة
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أين سلتنا الغذائية؟

أبــو رحيــم )70 عامــا( أحــد وكاء توزيــع 

الحصــة التموينيــة يف جانــب الرصافــة 

مــن العاصمــة بغــداد، بــات يشــعر بامللل 

مــن تكــرار أســئلة جرانــه حــول وصــول 

ــا اضطــره  ــدة، م ــة الجدي الســلة الغذائي

ــل  ــا مل تص ــب عليه ــة كت ــق الفت إىل تعلي

الحصــة وال الســلة الغذائيــة حتــى اآلن.

»وكيــل الحصــة التموينيــة، هــو مــن 

تصــل إىل دّكانــه مــواد الحصــة التموينيــة 

ــا  املخصصــة مــن وزارة التجــارة، ليوزعه

ــه« عــى أهــل منطقت

وزارة  أعلنــت   ،2021 متــوز   21 ويف 

التجــارة العراقيــة، وصــول عــدد وكاء 

الحصــة التموينيــة يف البــاد، إىل أكــر من 

56 ألــف وكيــل، تــرشف عليهــم الــوزارة 

ــة. ــة واملالي ــة التجاري ــر الرقاب ودوائ

وأوضــح أبــو رحيــم، ملجلــة »فيــي«، أن 

ــات  ــب العائ ــى أغل ــق يســيطر ع »القل

الدخــل  أصحــاب  الســيام  العراقيــة 

ــواد  ــعار امل ــاع أس ــية ارتف ــدود خش املح

مــع  حكومــي  تدخــل  دون  الغذائيــة 

غيــاب إقــرار قانــون املوازنــة العامــة، 

ــد  ــون جدي ــرشوع قان ــرح م ــام أن ط ك

مخــاوف  مــن  زاد  الغــذايئ(  )األمــن 

النــاس«.

وأضــاف »بعــد إعــان الحكومــة عــن 

ــت  ــذايئ، بات ــن الغ ــون األم ــامد قان اعت

ــة  العائــات املشــمولة بالحصــة التمويني

اإلداريــة والجغرافيــة  الحــدود  ضمــن 

التــي أرشف عــى تجهيزها، تلح بالســؤال 

عــن وصــول املــواد الغذائيــة بــل حتى أن 

بعــض العائــات التــي كانــت تحبــذ بيــع 

حصتهــا مــن املــواد الغذائيــة مقابــل بدل 

مــايل بســيط، تلــح هــي األخرى بالســؤال 

عــن موعــد توزيــع الحصــة التموينيــة«.

وأكــد أبــو رحيــم، أن »هــذا األمــر بــات 

ــة  ــوكاء الحص ــا ل ــا مضاف ــكل ازعاج يش

التموينيــة الذيــن ال حــول لهــم وال قــوة، 

ســوى انتظــار توجيهــات وزارة التجــارة«.

األمن الغذايئ

يف املقابــل، رأت أم محمــد، )معلمــة 55 

ــن  ــة ع ــاريع بديل ــرح مش ــاً( أن »ط عام

ــة هــو اســتخفاف  ــة العام ــون املوازن قان

بحقــوق العراقيــن، موضحــة أن »مســألة 

االمــن الغــذايئ تشــكل هــام رئيســا لــدى 

الظــروف  العــامل بســبب  جميــع دول 

املنطقــة  بهــا  متــر  التــي  االســتثنائية 

والعــامل اجمــع، لكــن يف العــراق مل نلمس 

جديــة مــن قبــل الجهــات املعنيــة يف 

ــة«. ــع األزم ــل م التعام

وأضافــت أم محمــد، ملجلــة »فيــي«، أن 

»طــرح مشــاريع قوانــن مل نعهدهــا مــن 

قبــل مثــل قانــون )األمــن الغــذايئ( قــد 

يكــون منفــذا جديــدا لهــدر املــال العــام 

أو اســتنزافه، وبالتــايل يبقــى املتــرر 

األول واألخــر هــو املواطــن«.

املوازنة العامة

يف أثنــاء ذلــك، رجحــت أطــراف حزبيــة 

األمــن  قانــون  يكــون  أن  عراقيــة، 

ــة  ــون املوازن ــى قان ــاف ع ــذايئ التف الغ

ــن إىل أن  ــتورياً«، الفت ــر دس ــة املق العام

ــع  ــال الدف ــن خ ــاول م ــة تح »الحكوم

ــا يف  ــون إلكــامل صاحياته ــع القان بترشي

االنفــاق العــام«.

تريــف  »حكومــة  أن  وأوضحــت 

ــة  ــاق 75 باملئ ــى إنف ــادرة ع ــامل ق األع

غطــاء  تحــت  الدولــة  ايــرادات  مــن 

متضمنــة  اليوميــة  االعــامل  تريــف 

االتفــاق التشــغيي بالكامــل، لكنهــا غــر 

ــتثامري  ــزء االس ــاق الج ــى إنف ــادرة ع ق

ــك تحــاول مــن خــال  ــة لذل مــن املوازن

هــذا القانــون ان متنــح نفســها صاحيــات 

ــة«. إنفــاق كامل

ــة  ــس اللجن ــب املســتقل ورئي لكــن النائ

القانونيــة محمــد عنــوز، أكــد ملجلــة 

»فيــي«، أن »مــن الصعــب الحكــم عــى 

مــرشوع قانــون مل يتــم التصويــت عليــه 

بعــد كــام انــه مــازال قيــد الدراســة 

والتمحيــص يف اللجنــة القانونيــة واللجنة 

ــات«. ــض التعدي ــع بع ــة لوض املالي

استضافة وزراء

طــور  يف  »القانــون  إن  عنــوز،  وقــال 

النقــاش الســيام يف الجانــب االســراتيجي 

فيجــب أال يكــون بديــا عــن قانــون 

املوازنــة العامــة، وقــد تــم اســتضافة 

والتجــارة  واملاليــة  التخطيــط  وزراء 

ملناقشــة حيثيــات القانــون ومــن املؤمــل 

اكتملــت  لــو  فيــام  القانــون  اقــرار 

ــة«. ــكل الحكوم ــات وان مل تتش التعدي

قانون األمن الطارئ

ــوين أمــر  ــر القان ــد الخب ــه، أك مــن جانب

الدعمــي، ملجلــة »فيــي«، أن »الحكومــة 

الحاليــة هــي تريــف أعــامل وال متلــك 

حــق ارســال مــرشوع قانــون املوازنــة 

العامــة للســنة الحاليــة، ووســط تصاعــد 

ازمــة الغــذاء عامليــا، فــإن قانــون االمــن 

ــل  ــة لتقلي ــو محاول ــارئ، ه ــذايئ الط الغ

ــى  ــة وع ــواق العراقي ــى االس ــرر ع ال

ــن«. ــى املواط ــايل ع ــج وبالت املنت

»الحكومــة  أن  الدعمــي،  وأضــاف 

الحاليــة ال متلــك أي خيــار لتجــاوز ازمــة 

الغــذاء كونهــا حكومــة تريــف اعــامل، 

وبالتــايل ال توجــد موازنــة، فضــا عــن أن 

أزمــة الغــذاء العاملــي قــد يكــون أثرهــا 

أشــد وقعــاً عــى العــراق وســط أزمــات 

ــة«. متتالي

وأشــار إىل أن »التهويــل االعامــي الــذي 

ــذايئ،  ــن الغ ــرشوع األم ــرح م ــق ط راف

ــن للمشــهد  ــل املتصدي ــأيت بســبب جه ي

عــن  فضــا  التنفيــذي،  او  الســيايس 

اعتــامد  وأســباب  بحيثيــات  جهلهــم 

مثــل تلــك القوانــن الطارئــة«، مؤكــداً أن 

»القانــون املزمــع إقــراره ال رضر منــه بــل 

ــون  ــة، وال ينســف قان ــة مهم هــو ملرحل

ــا«. ــن محتواه ــا م ــة أو يفرغه املوازن

القائمة علـــى منابـــع مائية في  الســـدود 
ايران، تســـببت فـــي تقليـــص روافد نهر 
دجلة ، ممـــا ادى الى وقـــف التدفق المائي 
في ديالـــى حيث فقـــدت بحيـــرة حمرين، 
لمياه  الرئيســـي  المصـــدر  تعتبـــر  التـــي 
المحافظـــة المتاخمة اليـــران، اي ما يقارب 

... الـ 70 % مـــن مياهها 
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خــال الضغــط عــى الجــارة ايــران إلعــادة 

إطــاق  حصتنــا مــن امليــاه اىل جانــب انهــا 

مل تتخــذ أي اجــراء يؤكــد حرصهــا أو ســعيها 

إلنهــاء معانــاة ســكان ديــاىل وشــحة املياه«.

أمــا أبــو جليــل 56 عامــا وهــو خريــج كليــة 

الزراعــة يــرى إن »املجامــات عــى حســاب 

ــر«،  ــة ال تغتف ــد جرمي ــعب تع ــح الش مصال

ــه  ــاه وحلحلت ــف املي ــل مل ــاً بـ«تدوي مطالب

أســوة بــدول أخــرى«.

بــدوره يؤكــد مستشــار وزارة املــوارد املائيــة 

ــي« إن  ــة »في ــه ملجل ــد الل ــاب عب عــون ذي

»الــوزارة تعتمــد خططــاً اســراتيجية مهمــة 

متكنهــا مــن تأمــن ميــاه صالحــة لاســتخدام 

البــرشي وســقي البســاتن ومــزارع الخــر 

أمــا املــزارع التــي تنتــج املحاصيــل الصيفيــة 

)الفواكــة والخــر( تســتهلك كميــات أكــر 

مــن امليــاه وبالتــايل يبقــى أمرهــا رهــن 

بنتائــج االجتامعــات املشــركة مــع وزارة 

لكــن  املوضــوع،  هــذا  لحســم  الزراعــة 

ــة  ــوزارة تؤكــد تلبي ــأن ال نطمــن املواطــن ب

ــم«. ــذا املوس ــية له ــات األساس االحتياج

ويضيــف عبــد اللــه »بعــد عيــد الفطــر 

ــع املســتوى  ــريك رفي ــد ت ــداد وف ســيزور بغ

للتباحــث حــول خطــة تشــغيل الســدود 

وإزاءه  القــادم،  الصيــف  خــال  الركيــة 

ســتتضح لنــا الصــورة الواضحــة بالنســبة 

لاطاقــات املائيــة القادمــة للعــراق مــن 

هــذه الســدود ســواء كانــت عــى نهــر 

الفــرات او دجلــة«.

ــوزارة تكثــف  ــه إىل أن »ال ــد الل ويلفــت عب

مــن إجراءاتهــا الفنيــة والتقنيــة لتجــاوز 

أزمــة الجفــاف خــال العــام الحــايل بحســب 

»مزارع الرقي« »مزارع الرقي« 
تميط لثام أزمة المياه في العراق.. تميط لثام أزمة المياه في العراق.. 

والجنوب في خطروالجنوب في خطر

ــن  ــم تك ــة ل ــى، أن الحكوم ــي مناطــق ديال ــون ف ــرى مزارع ي

جديــة فــي معالجــة أزمــة الميــاه لتوفيرهــا لمزارعهــم التــي 

تعانــي »شــحا واضحــا« فــي هــذا الجانــب، وفيمــا يطالــب 

آخــرون بتدويــل القضيــة مــع دول الجــوار، تقــر وزارة المــوارد 

ــل  ــج محاصي ــزارع تنت ــاه لم ــر المي ــة« توفي ــة بـ«صعوب المائي

ــن  ــات المزارعي ــر حاج ــط توفي ــي« وترب ــا »الرق ــة أبرزه معين

ــون  ــراء معني ــا يضــع خب ــة، فيم ــة وخارجي ــات داخلي الجتماع

ــة.  ــة عــدة مقترحــات لحــل األزم باألزم
فيــلي

محافظــة  مــن  واســعة  مناطــق  وتعــاين 

ديــاىل، مــن شــح امليــاه لزراعــة محاصيلهــم، 

ورغــم تعهــدات وزارة املــوارد املائيــة إال 

ــدا  ــدد مخــاوف املزارعــن وتحدي ــا مل تب أنه

يف مناطــق الجنــوب الرشقــي والتــي كانــت 

تشــتهر بزراعــة الرقــي حتــى وقــت قريــب. 

ويقــول املــزارع محمــد التميمــي ملجلــة 

»فيــي« إن »بســاتيني التــي متتــد لعــرشات 

ــح  ــبب ش ــة بس ــبه خاوي ــت ش ــم بات الدوان

تكفــي  ال  والتــي  إليهــا  الــواردة  امليــاه 

ــا  ــي أو املشــهور به ــري املزروعــات خاصت ل

ــر  ــدين الكث ــد أفق ــر ق ــذا األم ــي( وه )الرق

مــن املــردود املــايل الــذي أعتــاش عليــه 

وعائلتــي وعــامل املــزارع«.

جديــة  »عــدم  أن  التميمــي  ويضيــف 

الحكومــة يف حــل أزمــة امليــاه يف ديــاىل مــن 
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الخطــط املعتمــدة لذلــك، لكــن نحتــاج إىل 

تكثيــف الجهــود مــن قبــل الحكومــة بشــأن 

ــع  ــوار أو دول املنب ــع دول الج ــاوض م التف

الضغــط  أوراق  كافــة  باســتخدام  وذلــك 

الدبلومــايس لتلبيــة اســتحقاق العــراق مــن 

الحصــص املائيــة يف نهــري دجلــة والفــرات».

ويشــر املســؤول يف وزارة املــوارد املائيــة 

إىل أن »أكــر املحافظــات تــرراً مــن أزمــة 

امليــاه هــي ديــاىل كونهــا تعتمــد أساســاً عى 

ــاىل ومجموعــة  ــواردة مــن نهــر دي ــاه ال املي

أنهــر أخــرى قادمــة مــن الجــارة إيــران 

ــر ســتكون  ــك االنه ونظــرا لقطــع بعــض تل

ــام  ــة ك ــة متواضع ــة القادم ــواردات املائي ال

ان املحافظــة مل تشــهد هــذه الســنة موســم 

البســاتن  إرواء  يؤمــن  أو  مؤثــر  أمطــار 

الزراعيــة«. واالرايض 

ــت 390  ــاىل زرع ــه أن »دي ــد الل ــن عب ويب

ألــف دونــم مــن الحنطــة يف مناطــق الخاص 

وخــان بنــي ســعد فضــًا عــن مناطــق گار 

يف  الوضــع صعبــاً  يبقــى  لكــن  وغرهــا، 

ــات  ــال اىل محافظ ــيمتد الح ــة وس املحافظ

إىل  الفتــا  والبــرة«،  وميســان  قــار  ذي 

عــى  الحفــاظ  هــو  الــوزارة  »خطــة  أن 

الحــدود الدنيــا الواجــب تأمينهــا لغــرض 

حاميــة البيئــة لتلــك املناطــق ســواء كان يف 

ــع  ــن الحــد األدىن لدف شــط العــرب اي تأم

اللســان امللحــي ومنــع متــدده ملســافات 

طويلــة داخــل شــط العــرب اىل جانــب 

ــق يف  ــي تطل ــف الت ــى التصاري ــاظ ع الحف

نهــر الفــرات لغــرض تأمــن الحــد االدىن مــن 

ــة يف  ــة مقنع ــى حال ــاظ ع ــان والحف الجري

االهــوار الوســطى ملناطــق  الجبايــش  يف 

النارصيــة«.

وكان النائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب 

العراقــي حاكــم الزامــي دعــا يف وقت ســابق 

رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 

اىل »تشــكيل هيئــة عليـــا ملتابعــة ملــف 

ــى  ــن أع ــة م ــورة فاعل ــه بص ــاه وادارت املي

املســتويات كــام هــو معمــول يف الــدول 

ــل  ــي بـــ »التدخ ــب الكاظم املجاورة«.وطال

املبــارش ملخاطبــة دول الجــوار ومامرســة 

الضغــط عليهــا لزيــادة حصــص العــراق 

املائيــة واطاقهــا يف القريــب العاجــل فضــا 

ــر  ــاون يف نه ــول التع ــل  بروتوك ــن تفعي ع

ــي  ــز البحث ــاء املرك ــا، وانش ــع تركي ــة م دجل

ــري  ــة لنه ــد الحصــص املائي املشــرك لتحدي

ــرات«. ــة والف دجل

إىل ذلــك يؤكــد أســتاذ ادارة املــوارد املائيــة 

يف كليــة الهندســة بجامعــة النهريــن محمود 

صالــح الخفاجــي ملجلــة »فيــي« إن »كل 

البلــدان التــي تكــون مصــادر مياههــا خــارج 

حدودهــا تعــاين مــن أزمــة ميــاه الســيام اذا 

مل تكــن هنــاك اتفاقــات بروتوكولية مشــركة 

ــي  ــدول الت ــع وال ــن )دول املنب ــن الجانب ب

تكــون عــى مســار مــرور النهــر(، إىل جانــب 

ان ازمــة امليــاه ال تقتــر عــى العــراق 

حــراً بــل تــكاد تــرب جميــع دول الــرشق 

االوســط وذلــك ألســباب مناخيــة«.

يعــاين  »العــراق  أن  الخفاجــي  ويوضــح 

لشــحة  ادت  اساســيتن  مشــكلتن  مــن 

امليــاه االوىل تكمــن يف الجفــاف والتغــرات 

املناخيــة والثانيــة تتعلــق بالجفــاف االداري 

ــة الزمــة  وعــدم ايجــاد املعالجــات الحقيقي

الحكوميــة،  االجــراءات  لضعــف  امليــاه، 

وبالرغــم مــن ان وزارة املــوارد املائيــة تبــذل 

قصــارى جهدهــا لتفــادي ازمــة نــدرة امليــاه 

اال انهــا تبقــى مقيــدة كــون االمــر يحتاج اىل 

دعــم ســيايس ودبلومــايس ودعــم مجتمعــي 

وتخصيــص امــوال كافيــة وكل ذلــك غــر 

جــدا  محــدود  فهــو  وجــد  وان  موجــود 

وبالتــايل تكــون االجــراءات ضعيفــة  يف هــذا 

امللــف املهــم والحســاس«. مبينــا أن »ملــف 

يبــدأ  حقيقــي  جهــد  إىل  يحتــاج  امليــاه 

ــن  ــوال للمواط ــة وص ــس الجمهوري ــن رئي م

العــادي الــذي يجهــل ابســط اساســيات 

ــاه وترشــيد االســتهاك«. الحفــاظ عــى املي

ويتابــع الخفاجــي أن »اســباب ازمــة امليــاه 

التقــف عنــد حــدود التغــرات املناخيــة 

وشــح االمطــار فقــط حيــث ان اغلــب دول 

ــة  ــري دجل ــع نه ــدا دول منب الجــوار وتحدي

والفــرات يعمــان عــى تحقيــق مصالحهــام 

مبــا يضمــن حقوقهــم املائيــة كاملــة اىل 

جانــب تحقيــق مكاســب اخــرى مــن خــال 

الضغــط عــى العــراق بالتاعــب بحجــم 

االطاقــات«.

ويــرى بعــض خــراء امليــاه إن »تهميــش 

ملــف امليــاه وعــدم ايــاءه االهتــامم الــازم 

تتفاقــم  وبالتــايل  امليــاه  ازمــة  ســيفاقم 

ازمــات الفقــر والجــوع وتحديــداً يف مناطــق 

ــام ســينعكس  ــاد والوســط وحت ــوب الب جن

ــرى  ــات االخ ــع امللف ــى جمي ــلباً ع ــك س ذل

ــي«. ــف االمن ــا املل ــا فيه مب

ويؤكــد خــراء امليــاه ملجلــة »فيــي« إن 

»املعالجــات الحقيقيــة يف هــذا امللف تكمن 

ــة  ــات الروتوكولي ــل االتفاق ــادة تفعي يف اع

مــع دول املنبــع ) تركيــا، ايــران ، ســوريا 

ــاركة  ــدان املتش ــوق البل ــن حق ــا يضم ( ومب

ــن  ــراق م ــق الع ــدا ح ــاطئة وتحدي أو املتش

خــال توظيــف او اســتخدام اوراق الضغــط 

والسياســية  واالقتصاديــة  االســتثامرية 

واالمنيــة ، وترشيــع قوانــن رادعــة وحازمــة 

ــة  ــس لجبه ــي تؤس ــات الت ــع االصطفاف متن

معارضــة او رافضــة للترشيعــات التــي تصب 

ومصلحــة البــاد يف تأمــن خزيــن مــايئ يبعد 

شــبح ازمــة امليــاه عــن العــراق عمومــا 

ــاد«. ــوب الب ــزاء رشق وجن ــق اج ومناط

املعالجــات  قامئــة  اىل  الخــراء  ويضيــف 

ــد  ــرشوع س ــع مل ــي والري ــذ الفع »التنفي

االســتيعابية  طاقتــه  وتوســيع  مكحــول 

ليكــون رديفــاً أو داعــاًم لعمــل الســدود 

الرئيســة  يف البــاد، وتخصيــص امــوال تكفي 

لتنفيــذ مشــاريع اســراتيجية يف ملــف امليــاه 

مثــل زيــادة مســاحة امتــداد حفــر االبــار ، 

والتشــديد عــى شــمول جميــع مناطــق 

قــراءة  مقاييــس  بتثبيــت  البــاد  ومــدن 

حجــم االســتهاك الشــهري او اليومــي لــكل 

عائلــة مــن امليــاه كونهــا تعــد مــرودا ماليــا 

ــع مشــاريع دعــم  يعــود بالنفــع عــى جمي

البــاد اىل جانــب منــع  امليــاه يف  ملــف 

التجــاوز عــى الحقــوق املائيــة لــكل فــرد«.

وكانــت املبعوثــة األمميــة اىل العــراق جينن 

ــن  ــايق، م ــت س ــذرت، يف وق ــخارت ح باس

ــاه،  ــادة« يف املي ــدرة »ح ــراق لن ــرض الع تع

مبينــة أن هــذا االمــر يعــد »عامــا مضاعفــا 

زيــادة  ذلــك  يصاحــب  حيــث  للتهديــد 

ــتقرار  ــدم االس ــزوح وع ــر والن ــر الفق مخاط

والــراع«، مبينــة أن »امللكيــة املشــركة 

لهــذا امللــف البالــغ األهميــة بــن األطيــاف 

ــة« ــألة رضوري ــتكون مس ــية س السياس

ــرة دول  ــن م ــر م ــراق اك ــب الع ــام طال ك

الجــوار، بزيــادة االطاقــات املائيــة النهــاره، 

يف  الحــاد  النقــص  تاثــرات  مــن  محــذرا 

مياهــه الــواردة عــر دجلــة والفــرات وغرها 

ــرب  ــط الع ــب يف ش ــي تص ــر الت ــن األنه م

ــاحات  ــص املس ــة يف تقلي ــر الكرخ ــل نه مث

ــع  ــم م ــكان ملناطقه ــرة الس ــة وهج الزراعي

ــه  ــدة ألراضي ــامده عــى طــرق ري جدي اعت

ــدة. ــة الجدي ــاع املائي ــم األوض لتوائ

التشـــديد على شـــمول جميـــع مناطق  يجب 
ومـــدن البالد بتثبيـــت مقاييس قـــراءة حجم 
االســـتهالك الشـــهري او اليومي لـــكل عائلة 
مـــن الميـــاه كونها تعـــد مرودا ماليـــا يعود 
بالنفع على جميع مشـــاريع دعـــم ملف المياه 
فـــي البـــالد الى جانـــب منـــع التجـــاوز على 

الحقـــوق المائية لـــكل فرد ..
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حلــم امتالك طفل    حلــم امتالك طفل    
والتنقل بين مراكــز التخصيبوالتنقل بين مراكــز التخصيب

تنشــر فــي العــراق منذ مــدة المظاهر 

المتعلقــة بالخصوبــة وتكثــر ظاهــرة 

مــن  كثيــر  لــدى  االنجــاب  عــدم 

لهــا،  االســباب  وتتعــدد  الســكان، 

كمــا انهــا تلقــي همومــا مضاعفــة 

لألفــراد واالســر نفســيا واجتماعيــا 

ــك، والرتفــاع نســب  ــا؛ وازاء ذل ومادي

عــدم االنجــاب، شــهدت بعــض الــدول 

ايــران  الســيما  للعــراق  المجــاورة 

واالردن وتركيــا توافــد العراقييــن 

بأعــداد كبيــرة للمعالجــة مــن الحالــة 

الرجــل  او  للزوجــة  بالنســبة  ســواء 

برغــم ارتفــاع االســعار وبرغــم نجــاح 

عمليــات كثيــرة ألطفــال انابيــب فــي 

داخــل العــراق.

معظــم  بــأن  ومراقبــون  اطبــاء  ويقــول 

ــون  ــامل يأت ــم » ش ــن »بعق ــل املصاب الرج

مــن مناطــق تعــاين مــن نســب عاليــة مــن 

الناتجــة  الكيامويــة  اإلشــعاعات واملــواد 

عــن الحــرب، الســيام مــن جنــوب العــراق 

ويف اطــراف العاصمــة بغــداد؛ إىل ذلــك، 

ــض  ــون اىل أن بع ــاء ومتخصص ــت اطب يلف

ــل الضغــط  ــارشة مث ــر املب ــار الحــرب غ آث

النفــي والتوتــر اســهمت أيضــاً يف ارتفــاع 

ــال. ــد الرج ــاب عن ــدم االنج ــاالت ع ح

شــهر  يف  وبالتحديــد  ســابقة  ســنة  ويف 

ترشيــن الثــاين مــن عــام 2013 كشــف 

مركــز العقــم وأطفــال األنابيــب يف محافظة 

ــب يف  ــة أنابي ــن والدة أول طفل ــرة، ع الب

املحافظــة، بعــد ان انتظــرت العائلــة 18 

عامــا مــن عــدم االنجــاب، ويف حينــه قــال 

املتحــدث اإلعامــي باســم دائــرة صحــة 

ــاالت  ــك الح ــاج تل ــغ  »ع ــرة أن مبل الب

ــرشة آالف  ــل إىل ع ــة يص ــز الخاص يف املراك

دوالر فضــًا عــن نفقــات الســفر خــارج 

الناجحــة  الــوالدة  أن  حــن  يف  البــاد، 

للطفلــة، مل تكلــف أبويهــا ســوى 500 دينار 

لقــاء تذكــرة دخــول املستشــفى ومــا يجــري 

ــاً  ــدم مجان ــن أعــامل وعــاج يق ــا م داخله

ــه. ــد وصف ــى ح ــرىض«، ع للم

ــا  ــرة حينه ــة يف الب ــرة الصح ــت دائ وقال

ــرى  ــورة ألخ ــتكون باك ــة س ــذه الحال أن ه

مامثلــة بتكاليــف »ال ميكــن مقارنتهــا أبــداً« 

بتلــك التــي تكلفهــا العمليــات املامثلــة يف 

الخــارج، 

ويقــول املراقبــون ان ذلــك االمــر الهــام 

بدعــم  تطويــره  ينبغــي  كان  والناجــح 

املستشــفيات املتخصصــة بأطفــال االنابيــب 

ونرشهــا يف العــراق  ورعايــة املتواجــد منهــا 

ــة  ــة الطفل ــيام يف حال ــره الس ــرض تطوي بغ

املذكــورة، اال ان االمــور مل تجــري كذلــك 

ــن  ــون الذي ــل العراقي ــم وظ ــب قوله بحس

يرفــون  املشــكلة  تلــك  مــن  يعانــون 

االمــوال الطائلــة يف داخــل البلــد وخارجــه 

ــو. ــم املرج ــم الحل ــق ملعظمه ومل يتحق

ــون ان  ــال يوضــح املتابع وعــى ســبيل املث

ــران   ــب يف اي ــال االنابي ــة اطف ــة عملي تكلف

تــراوح مــن ٢٥٠٠  ـ ٣٥٠٠ دوالر لــكل 

ــن  ــادة م ــج ع ــدورات ينت ــدد ال دورة، وع

فيـــلي
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أثنــاء  واإلجــراءات  الــدم  واختبــارات 

أن  كــام  بالكامــل؛  مليزانيتــك  التخطيــط 

هنــاك تكاليــف إضافيــة للتحاليــل وغرهــا 

مــن اإلجــراءات الطبيــة التــي تجــري قبــل 

ويف أثنــاء العمليــة، وتكاليــف إضافيــة أيضاً 

ــذه  ــا، كل ه ــري رشاؤه ــي يج ــة الت لأدوي

ميزانيــة  يف  احتســابها  يجــب  التكاليــف 

إجــراء عمليــة طفــل األنابيــب، بحســب 

ــريك. ــفى ال املش

ــز  ــن املراك ــعار ب ــاوت يف االس ــم التف وبرغ

فــان  االنابيــب  باطفــال  املتخصصــة 

تکالیــف الــّدواء هــي نفســها يف البــاد 

املراقبــن. بحســب  کافــة، 

ويقــول متابعــون انــه لإلنصــاف فــان مركــز 

»طيبــة« التخصــي لعــاج العقــم واطفــال 

الواقــع   املجهــري،  والحقــن  االنابيــب 

جنــويب بغــداد يف محافظــة بابــل الــذي 

افتتــح ســنة ٢٠١٢ قــد حقــق نتائــج طيبــة 

يف معالجــة مشــكات  االنجــاب ومتكــن من 

حــل مشــكلة كثــر مــن املتزوجــن، بحســب 

قولهــم؛  ويقــول احــد االشــخاص ممــن 

راجــع املركــز املذكــور بعــد ســنوات طــوال 

مــن عــدم االنجــاب ان حلمــه تحقــق، بــل 

انــه حصــل عــى تــوأم مختلــف ولــد وبنــت 

معــا مــن املركــز املذكــور، وينصــح ـ وهــو 

يعــر عــن فرحــهـ  املتزوجــن ممــن يعانــون 

مــن عــدم االنجــاب او تأخــره بالتعالــج 

ــاب اىل  ــن الذه ــدال م ــراق ب ــل الع يف داخ

داع،  دون  مــن  االمــوال  الخــارج ورصف 

ــه. بحســب قول

ــر  ــض املظاه ــون اىل بع ــت املتخصص ويلف

ــل  ــي تتمث ــدم االنجــاب الت ــة لع االجتامعي

ــة عــى االرس ويشــرون  يف ضغوطــات مالي

بصــورة خاصــة اىل العائــات التــي تعتمــد 

عــى أبنائهــا للمشــاركة االقتصاديــة ولدعــم 

بحســب  والعشــرة،  العائلــة  أعضــاء 

يف تعليامتــه للمراجعــن.

امــا يف تركيــا فــان متوســط تكلفــة الحقــن 

إىل 3000  مــن 2000  تــراوح   املجهــري 

ــة  ــعر عملي ــد س ــذا يع ــي، وه دوالر أمري

ــة  ــة العملي ــد تكلف ــب وتزي ــال األنابي أطف

إذا جــرى اختيــار الحقــن املجهــري كإجــراء 

زيــادة  تضــاف  اذ  البويضــة  لتخصيــب 

مبقــدار 500 دوالر، وهــذا الســعر ال يشــمل 

األدويــة التــي قــد تكــون تكلفتهــا مــن 

ــة، بحســب مشــفى  300-500 دوالر إضافي

ــه  ــه ان ــول يف تعليامت ــص، يق ــريك متخص ت

يجــب عليــك حســاب أي زيــارات إضافيــة 

ــن  ــا ب ــب مل ــال األنابي ــة أطف ــرار عملي تك

ــاالت  ــاك ح ــأن هن ــام ب ــرات، عل ۳ إىل ٤ م

جــرت فيهــا إجــراء عمليــة أطفــال أنابيــب 

أي  املريضــة  عــى  ٤ دورات  مــن  بأكــر 

مبعــدل 12 الــف دوالر مــا يعــادل اكــر مــن 

17 مليــون دينــار عراقــي، بحســب اســعار 

االنابيــب يف  اطفــال  مراكــز  اهــم  احــد 

ايــران مــع اشــراط ان يكــون عمــر النســاء 

یتمتعــن  وعندئــذ  ســنة،   ۳5 مــن  أقــّل 

ــام  ــغ ٤٠%. في ــل تبل ــاح للحم ــبة نج بنس

تقــّل هــذه النســبة بارتفــاع العمــر و بعــد 

األربعیــن مــن العمــر، بحســب قــول املركــز 

تعبرهــم، ومنوهــن اىل انــه يف املجتمعــات 

الزراعيــة تبلــغ نســبة األزواج الذيــن ال 

يتمكنــون مــن إنجــاب أطفــال بســبب 

الزوجــن  أحــد  منهــا  يعــاين  مشــكات 

قولهــم،  بحســب  تقديــر  اقــل  يف   20%

محذريــن مــن مخاطــر املخــاوف مــن عــدم 

ــة مــن  الوصــول إىل نســبة املواليــد املطلوب

ــه فضــا  ــن القــول ان ــاة األرسة، ومزيدي حي

ــدم  ــن ع ــات م ــك املجتمع ــوف تل ــن خ ع

االنجــاب يف املجتمعــات الزراعيــة، فانــه 

يتــوىف فيهــا نحــو نصــف األطفــال يف غضون 

ــوالدة؛ ويشــر املتخصصــون  ــن ال عامــن م

اىل انــه يف القــرن العرشيــن والقــرن الواحــد 

والعرشيــن، عندمــا أصبــح تحديــد النســل 

سياســة مــن املمكــن االعتــامد عليهــا يف 

بعــض البلــدان، أصبــح لعــدم اإلنجــاب أثــر 

هائــل عــى التخطيــط الوطنــي والتخطيــط 

ــايل. امل

ويلخــص املؤرخــون مشــكلة عــدم االنجــاب 

ــخاص،  ــم األش ــبة ملعظ ــه بالنس ــول ان بالق

وعــى مــدار التاريــخ، يعــد عــدم اإلنجــاب 

مأســاة شــخصية كــرى تتضمــن كثــرا مــن 

ــا  ــة عندم ــزن، وبخاص ــي والح األمل العاطف

تنتــج عــن إخفــاق يف الحمــل أو عــن وفــاة 

الطفــل، بحســب تعبرهــم، الفتــن اىل انــه 

حتــى قبــل أن تحظــى طريقــة الحمــل 

بالفهــم التــام، كان لــوم عــدم اإلنجــاب 

يلقــى عــادة عــى املــرأة وهــو مــا أدى 

إىل مضاعفــة التأثــرات الســلبية العاطفيــة 

ــتدركن  ــاب، مس ــدم اإلنج ــة لع واالجتامعي

ــي أطفــال  ــة لجــأت لتبن ان العائــات الري

ــاالت  ــة يف ح ــى ورث ــول ع ــيلة للحص كوس

ــدم والدة  ــاالت ع ــاب أو يف ح ــدم اإلنج ع

ان  مضيفــن  قولهــم،  بحســب  صبيــان، 

ــون  ــا الراغب ــي يدفعه ــة الت ــز املالي الحواف

يف األطفــال قويــة لدرجــة أنهــا تســببت 

ــار  ــص باإلتج ــاري يخت ــوق تج ــأة س يف نش

ــال.   باألطف

حتــى قبــل أن تحظــى طريقــة الحمــل بالفهــم 
ــى  ــادة عل ــى ع ــاب يلق ــدم اإلنج ــوم ع ــام، كان ل الت
املــرأة وهــو مــا أدى إىل مضاعفــة التأثــرات الســلبية 

ــاب.. ــدم اإلنج ــة لع ــة واالجتماعي العاطفي

>>

>>
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مناطق عدة في بغداد عادت 
اليها بعض االجواء الليلية، 

ومنها في ليالي رمضان التي 
كانت مفتقدة بسبب الوضع 
االمني الذي لم يستقر منذ 

عام 2003 واقترنت تلك العودة 
بممارسات جديدة في شهر 
رمضان 2022 ظهر بعضها 
وكأنه يسعى الى تلطيف 

االجواء؛ او يمكن القول انه 
يحدث بعض التغيير على 
ممارسات يختص بها شهر 
رمضان وكانت متبعة منذ 

القدم.

فيلي

 ففــي رشيــط فيديــو متــداول يظهــر احــد 

االشــخاص وهــو يوقــظ الصامئــن باســتعامل 

الطبــل ورقصــة الچــويب اذ ظهــر شــاب يــدق 

الطبــل فيــام يقــوم شــخصان خلفــه بتأديــة 

رقصــة »الچــويب« التــي متــارس يف بعــض 

مناطــق العــراق. 

ــم  ــل« وبعضه ــو الطب ــوم ان »اب ــن املعل وم

يســميه »ابــو طبيلــة« هــو مــن الشــخصيات 

ــاء الســكنية يف رمضــان  ــي تجــوب األحي الت

الســحور  لتنــاول طعــام  النــاس  ليوقــظ 

التــايل،  والتقليــد  اليــوم  متهيــدا لصيــام 

ــك  ــوم ذل ــال، اذ يق ــذ اجي ــه من ــول ب معم

ــى  ــاع ع ــة االيق ــات  متزن ــخص  برب الش

آلــة الطبــل توقــظ النــاس وكان البعــض 

يلجــأ اىل اســتعامل آالت أخــرى اشــهرها 

ــة.  ــح الفارغ ــب الصفي عل

املهنــة  فــان هــذه  املؤرخــن   وبحســب 

تطوعيــة عــادة، ومــع ذلــك يــدور كثــر مــن 

ــوت  ــا يف شــهر رمضــان عــى البي يعمــل به

بعــد انتهــاء أيــام الشــهر أو يف أول أيــام 

ــم  ــوت ليحصــل منه ــد الفطــر عــى البي عي

عــى مــا يترعــون بــه اليــه مــن بعــض املال.

وبرغــم ان اجــواء رمضــان الســيام بعــد 

ــة  ــة طيل ــك تشــهد اجــواء الفت االفطــار مل ت

تغــرا  شــهدت  االوضــاع  فــان  ســنوات 

يف رمضــان عــام 2022 بحســب املراقبــن 

ومراســي وكاالت االنبــاء الذيــن يشــرون اىل 

ــّرادة  ــا الك ــداد، ومنه ــط بغ ــق وس ان مناط

ــن  ــًا ع ــوك، فض ــور والرم ــدورة واملنص وال

املقاهــي الرئيســة واملواقــع العامــة، شــهدت 

ــكان،  ــا للس ــدا مكثًف ــديًدا وتواج ــا ش زحاًم

ســواًء للنزهــة بعــد اإلفطــار، أو الســمر 

حتــى ســاعات الفجــر األوىل، فضــًا عــن 

بقــاء كثــر مــن املســاجد مفتوحــة، بحســب 

قولهــم، فيــام عــزوا ذلــك اىل االســتقرار 

ــدال  ــة، واعت ــهده املدين ــذي تش ــي، ال األمن

من طبل الصفيح 
الى رقص الچوبي

رمضان 2022 
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حلــة أخــرى، فتكــف يف النهــار عــن املاهــي 

فيحــر  الليــل  طــوال  املقاهــي  وتفتــح 

يف  املقهــى  رواد  لُيَســيَّ  الربــاب  عــازف 

األمســيات الرمضانيــة بأنغامــه، كــام يحــر 

للقصــاص مكانــة  كانــت  إذ  القصاصــون، 

مرموقــة، حيــث مُيِتــع الــرواد بالقصــص 

واألســاطر املســلية التــي كان يلقيهــا أشــهر 

ــداد. ــايص بغ قص

ومــن املقاهــي التــي اشــتهرت يف بغــداد 

مقهــى »ســبع« ومقهــى وهــب ومقهــى 

امليــدان  محلــة  يف  وجميعهــا  عــزاوي. 

ــى  ــص مقه ــد اخت ــم، وق ــاب املعظ ــرب ب ق

ــاب  ــرض ألع ــن بع ــب املؤرخ ــزاوي بحس ع

»القراقــوز« طيلــة شــهر رمضــان، اذ كان 

ــرى  ــاه اخ ــعبي، ومق ــى ش ــول إىل مقه يتح

كانــت تقــدم الشــاي والقهــوة طيلــة الليــل، 

ــزة  ــي املتمي ــن املقاه ــاً م ــرف أيض ــد ع وق

ــز«  ــى »املمي ــايض مقه ــرن امل ــع الق يف مطل

قــرب املدرســة املســتنرية، وكان يغنــي 

مقهــى  أمــا  مطربــون  رمضــان  يف  فيــه 

»العنبــار«، فــكان رواده مــن التجــار، كذلــك 

فــإن مقهــى »التبانــة« يف منطقــة الفضــل يف 

ــة  ــدم العــروض الهزلي ــز بغــداد كان يق مرك

ــن. ــي الصامئ ــي تس الت

الطقــس، فضــًا عــن أعــامل التأهيــل التــي 

جــرت يف األشــهر املاضيــة يف عــدد مــن 

ــم. ــد وصفه ــى ح ــة، ع ــع املهم املواق

وينوهــون اىل ان مدينــة الكــّرادة، وســط 

العاصمــة بغــداد، تزينــت شــوارعها ارتباطــا 

بالشــهر، ورأوا ان كثــرا مــن ســكان املناطــق 

ــه  ــع ب ــا تتمت ــا مل ــون اليه ــا، يأت املحيطــة به

مــن أجــواء جميلــة وتواجــد كثــر ِمــن 

املطاعــم واملقاهــي، ومحــال بيــع املثلجــات، 

فضــًا عــن الحدائــق املطّلــة عــى نهــر 

ــم. ــب قوله ــة، بحس دجل

ــكنة  ــن س ــباب م ــد الش ــن اح ــون ع وينقل

الشــباب  »أغلــب  إّن  قولــه  العاصمــة، 

املقاهــي  إىل  اإلفطــار  بعــد  يتجهــون 

ــة،  ــر دجل ــى نه ــة ع ــات، املطّل والكازينوه

لتنــاول املرشوبــات الســاخنة أو البــاردة، 

أو غرهــا«،  الدومنــة  لعــب  فضــًا عــن 

ــة  ــواء يف العاصم ــول    أن »األج ــدا الق مزي

برغــم  وذلــك  شــديًدا  ازدحامــا  تشــهد 

تشــكيل  وتأخــر  السياســية  املشــكات 

ــا اىل   ــره، ومنوه ــب تعب ــة »، بحس الحكوم

ــر،  ــم آخ ــه طع ــام، ل ــذا الع ــان ه أن »رمض

ــا،  ــروس كورون ــات بف ــة اإلصاب ــبب قل بس

واعتــدال الطقــس أيًضــا، مقارنــة  بدرجــات 

ــهدها  ــت تش ــي كان ــة  الت ــرارة املرتفع الح

املواســم الســابقة«، بحســب قولــه.

أمــا يف منطقــة املنصــور، فقــد افتتحــت 

طــوال الليــل املحــال الكبــرة لبيــع املابــس، 

واملراكــز التجاريــة واملــوالت، فضــًا عــن 

املطاعــم فضــًا عــن تواجــد عــدد مــن 

بحســب  الجميلــة،  واملواقــع  املقاهــي 

املراســلن، ومــع ذلــك يقــول بعــض رواد 

ــكل  ــعار بش ــاع األس ــن ان ارتف ــك االماك تل

عــام أّثــر عــى حركــة التبضــع، ويــرى احــد 

رواد االســواق أن »اإلقبــال ضُعــف بالفعــل، 

لكــن ليــس بشــكل كبــر، بخاصــة أن املراكــز 

ــل  ــا ذوو الدخ ــوالت يقصده ــة وامل التجاري

يشــار اىل ان املؤرخــن كانــوا قــد اشــاروا 

اىل انــه ويف مطلــع القــرن العرشيــن بــدأت 

أخــذت  التــي  باملقاهــي  تشــتهر  بغــداد 

تنتــرش يف كل مــكان مــن نواحيهــا، وقــد 

تحولــت يف مــدة قصــرة إىل نــواٍد اجتامعيــة 

يلتقــي فيهــا األدبــاء والشــعراء والتجــار 

املهــن  ذوي  مــن  والعــامل  واملوظفــون 

املتنوعــة، بحســب تعبرهــم، مبينــن ان 

ــن  ــن البغدادي ــاس م ــن الن ــرا م ــددا كب ع

ــة  ــا متنوع ــون العاب ــوا ميارس ــن كان والزائري

ــان، اذ  ــايل رمض ــار يف لي ــد االفط ــيام بع الس

كانــت هــذه املقاهــي ترتــدي يف هــذ الشــهر 

باألزمــة  كثــرًا  تتأّثــر  مل  وهــي  الجّيــد، 

الغذائيــة«، بحســب تعبــره.

ليــل  صعيــد  عــى  االبــرز  الحــدث  امــا 

رمضــان فهــو وضــع شــارع املتنبــي، أشــهر 

الــذي  العاصمــة  يف  الثقافيــة  املواقــع 

عــادت اليــه الحيــاة بعــد حملــة إعــامر 

نفذتهــا جهــات مســتقلة بالتعــاون مــع 

ــل  ــارع كان يقف ــك الش ــداد؛ وذل ــة بغ أمان

يف العــادة مــع حلــول الظهــر او املســاء 

ــواره بقــت مشــتعلة طــوال الليــل،  لكــن أن

وهــي تســتقبل املــارة والراغبــن بالجلوس يف 

املقاهــي املتعــددة هنــاك، كــام ان مكتبــات 

ــى ســاعة متأخــرة  ــا حت ــح ابوابه ظلــت تفت

ذلــك  العــادة يف  غــر  عــى  الليــل  مــن 

ــح  ــذي افُتت ــه، ال ــهور مبكتبات ــارع املش الش

يف وقــت ســابق بعــد إعــادة ترميــم خضــع 

ــده. ــض مج ــتعادة بع ــه اس ــت ل ــا، أتاح له

وشــهدت أغلــب مناطــق بغــداد، يف األشــهر 

ــل واإلكســاء  ــة، بعــض أعــامل التأهي املاضي

وفــّك االختنــاق وتنظيــم الشــوارع، غــر 

يُكــن بشــكل كاٍف، واقتــر  أن ذلــك مل 

ــب  ــق، بحس ــن املناط ــٍن م ــدٍد مع ــى ع ع

املتابعــن؛ كــام كان نشــاط بعــض املقاهــي 

ــدودا. مح

تفتــح  ظلــت  مكتبــات 
ابوابهــا حتــى ســاعة متأخرة 
مــن الليــل علــى غيــر العــادة 
فــي ذلــك الشــارع المشــهور 
بمكتباتــه، الــذي افُتتــح فــي 
إعــادة  بعــد  ســابق  وقــت 
ــا، أتاحــت  ــم خضــع له ترمي
لــه اســتعادة بعــض مجــده.
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يعرف قانونيون، كبير السن، 
بانه كل شخص اكمل 60 
عاما، استنادا الى احكام 

قانون التقاعد الموحد  رقم 
)9( لسنة 2014 المعدل في 

العراق الذي حدد السن 
القانوني إلحالة الموظف 
على التعاقد بذلك السن 

بشكل  عام، مشيرين الى إن 
أهم احتياجات كبار السن 

هي األمن الغذائي، وتوفير 
سبل المعيشة في القدرة 

على الكسب،  وضمان توافر 
سبل العالج والمتابعة 

الصحية، بحسب قولهم ...

عندما يكون الخيار اجباريا 

فيـــلي

دور كبار السن .. 
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موضحــن أن معظــم كبــار  الســن يعانــون 

مــن أمــراض تتعلــق بالقــدرة عــى الحركــة، 

الضغــط،  و  النظــر  مشــكات  ومنهــا 

الســكري والقلــب، واألمــراض  النفســية 

ــدم  ــعور بع ــاب والش ــق واالكتئ ــل القل مث

املحيطــن  قبــل  مــن  الــكايف  االكــراث 

كبــار  احتيــاج  اىل  ينوهــون  بهــم، كــام 

ــر  ــن الفق ــم م ــة له ــر الحامي ــن لتوف  الس

العنــف  مظاهــر  ومــن  والشــيخوخة 

بأشــكاله املتنوعــة، ويســتدرك القانونيــون 

ــن ال  ــار الس ــظ كب ــول،  ان دالالت لف بالق

ــز  ــة العج ــاً اىل حال ــر دوم ــي أن تش ينبغ

العيــش،  العمــل،  وكســب  عــن  التــام 

ولكــن غيــاب الفــرص التنمويــة  والرامــج 

التشــغيلية، يعــد عائقــا أساســيا  يف متكــن 

كبــار الســن مــن توفــر ســبل املعيشــة لهم 

والتقليــل مــن تبعيتهــم لآلخريــن، الســيام 

يف ظــل  تفاقــم ظاهــرة التفــكك االجتامعي 

التــي  تســببها عوامــل متعــددة، عــى حــد 

ــم. وصفه

ــاك 10  ــان هن ــابقا ف ــرشت س ــام ن ويف ارق

ــب ذوي  ــراق، وبحس ــنن يف الع دور للمس

الســتيعاب  كافيــة  غــر  فانهــا  الشــأن 

يقدمهــا  التــي  الطلبــات  مــن  املزيــد 

املســنون مــن كا الجنســن ليلجــؤوا اليهــا، 

ــؤولن يف  ــب املس ــم. وبحس ــب قوله بحس

دائــرة رعايــة املحتاجــن ودور املســنن 

يف  تحدثــوا  الذيــن  بغــداد  محافظــة  يف 

عــدد  ان  اىل  اشــاروا  ســابقة،  لقــاءات 

ــكا  ــان ل ــداد اثنت ــة يف بغ ــدور الحكومي ال

الجنســن هــام دار املســنن يف الصليــخ  

وتبلــغ طاقتهــا االســتيعابية  46 مســنا، 

ودار املســنن يف الرشــاد التــي تبلــغ طاقتها 

100  شــخص فقــط  ، معريــن عــن حزنهم 

كثــرة  طلبــات  ترفــض  الــدار  ان  مــن 

ــا  ــكن فيه ــن اىل الس ــار املحتاج ــن الكب م

وتأجيــل املوافقــة عليهــا لعــدم تواجــد 

مســاحات وغــرف للمعيشــة والكتــامل 

عــدد املقيمــن يف الــدور التابعــة ملحافظــة 

بغــداد، عــى حــد وصفهــم، فيــام يوضــح 

ــاء  ــخ يف لق مســؤولو دار املســنن يف الصلي

ســابق إن الــدار تضــم  28 رجــا مســنا و 

ــن 55- ــا ب ــم  م ــغ اعامره ــرأًة تبل 18  ام

60 للنســاء و60 ســنة فــام فــوق للرجــال 

حســب قانــون رعايــة املســنن؛ امــا دائــرة 

يف  الرشــاد  منطقــة  يف  املســنن  رعايــة 

بغــداد فيقــول مديرهــا أن »عــدد املســنن  

كان يف عــام 2016 بحــدود 80 مســناً ولكن 

حاليــاً 105 مســنا«، مشــراً إىل أن »الطاقــة 

االســتيعابية للــدار تبلــغ  85 مســنا، لكــن 

فــوق  هــي  حاليــاً  املتواجــدة  األعــداد 

ــه. ــد قول ــى ح ــتيعابية«، ع ــة االس الطاق

املســنن يف  دار رعايــة  وتشــكو مديــرة 

الديوانيــة مــن »إنهــا رفضــت عــى مضــض 

كثــرا مــن الطلبــات واملناشــدات التــي 

الذيــن  أو  العاجزيــن  اســتقبال  تخــص 

يعانــون مــن أمراض تســتلزم توفــر الرعاية 

وليســت  لاســراحة،  فالــدار  الصحيــة؛ 

ــب املســنن  ــاًم أن أغل ــة املــرىض، عل لرعاي

الذيــن لجــؤوا إىل الــدار ناجــون مــن عنــف 

أبنائهــم أو يعانــون مــن الوحــدة واإلهامل 

الشــديدين، أو تجدهــم النــاس يتوســدون 

الشــوارع فيتصلــون بنــا«، بحســب قولهــا.

وزارة  أعلنــت  ســابقة  احصائيــة  ويف 

ــة  ــجيل  617  حال ــة تس ــة العراقي الداخلي

اعتــداء مــن األبنــاء عــى اآلبــاء يف النصــف 

أكــدت  كــام   ،2020 عــام  مــن  األول 

منظــامت مجتمــع مــدين أن املســنن هــم 

ــل  ــف داخ ــا للعن ــر تعرًض ــة األك الرشيح

األرسة.

ويتحــدث احــد مرتــادي دور كبــار الســن 

عدميــي  أبنائــه  فعــل  رد  عــن  بحــزن 

»املســؤولية واإلنســانية«، كــام يصفهــم؛ 

ــه إىل  ــاًم عن ــاله رغ ــاؤه إرس ــرر أبن ــد ق فق

دار املســنن، أو كــام يســميها النــاس »دار 

العجــزة«.

ــد  ــم تواج ــه برغ ــن فان ــب املتابع و بحس

عديــد منظــامت املجتمــع املــدين والفــرق 

التطوعيــة واملنظــامت الدوليــة يف العــراق، 

تــزال  مــا  املســنن  دعــم  برامــج  فــإن 

ــودة  ــر موج ــون غ ــكاد تك ــة، أو ت ضعيف

مقارنــة مبــا تقدمــه تلــك الجهــات لفئــات 

تــويل  ال  أنهــا  كــام  األخــرى،  املجتمــع 

ــزز  ــي تع ــات الت ــاء الفعالي ــا بإحي اهتامم

الســن،  كبــار  ورعايــة  األرسيــة  األوارص 

واليــوم  لــأرسة،  الــدويل  اليــوم  مثــل 

تعبرهــم،  بحســب  للوالديــن،  العاملــي 

الرامــج  أغلــب  توقــف  اىل  مشــرين 

الرفيهيــة التــي كانــت تقدمهــا املنظــامت 

للمســنن،  التطوعيــة  والفــرق  املحليــة 

الذيــن جــرى إجبارهــم عــى عــدم الخروج 

ــم  ــا عليه ــة، حرًص ــم الحكومي ــن دوره م

مــن خطــر اإلصابــة بكورونــا، بحســب مــا 

يقــول مســؤولو دور املســنن.

ودعــا باحثــون اجتامعيــون إىل تكثيــف 

واملجتمعــي  النفــي  الدعــم  برامــج 

املســنن  دور  يف  املتواجديــن  للمســنن 

ــع  ــامت املجتم ــل منظ ــن قب ــة م الحكومي

الدوليــة.  املــدين، بدعــم مــن الجهــات 

مجــال حقــوق  ناشــطون يف  دعــا  كــام 

اإلنســان املنظــامت اإلنســانية إىل إطــاق 

التواصــل  ذات  املجتمعيــة  الفعاليــات 

ــارش مــع املســنن لتخفيــف معاناتهــم  املب

وتحســن حياتهــم، ســواء كانــوا داخــل 

بيوتهــم أو داخــل الــدور الحكوميــة، وهذا 

يتطلــب اســتجابة دوليــة فعليــة تركــز عــى 

برامــج حاميــة حقــوق كبــار الســن وتدفــع 

باتجــاه رعايتهــم، بحســب تعبرهــم.

وأثــار ظهــور الشــاعر الغنــايئ العراقــي 

كاظــم الســعدي يف دار للمســنن يف بغــداد 

ــا  ــدال عراقي ــال، ج ــه الح ــاق ب ــد أن ض بع

واســعا عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي؛ 

الــذي  الســعدي،  إن  مغــردون  وقــال 

ــرز شــعراء العــراق وأكرهــم  يعــد مــن أب

تأثــرا، عــى حــد وصفهــم، يســكن دارا 

يخضــع  وال  بغــداد،  شــاميل  للمســنن 

للرعايــة املطلوبــة لكــون الــدار متواضعــة 

ودعــوا   قولهــم؛  بحســب  الخدمــات، 

الجهــات املعنيــة بالثقافــة والفــن إىل دعــم 

ــن  ــن ع ــن، معري ــن الفنان ــن م ــار الس كب

اســتيائهم مــام آل إليــه حــال شــاعر شــهر 

مثــل كاظــم الســعدي، عــى حــد وصفهــم.

والشــؤون  العمــل  وزارة  وكانــت 

ــذ عــام 2018  ــة قــد وعــدت من االجتامعي

خطتهــا  ضمــن  تســعى  »الــوزارة  بــان 

بــدور  التوســع  اىل  املقبلــة  للســنوات 

املســنن لــي يتــم اســتيعاب اعــداد جديــد 

ــذي  ــر، ال ــب الوزي ــنن »، بحس ــن املس م

ــدد  ــاء ع ــت بن ــوزارة أكمل ــاف، ان« ال اض

املســنن وســيتم  الطوابــق يف دور  مــن 

تأثيــث القاعــات وقريبــا ســيتم افتتاحهــا«، 

وتابــع ان« الــوزارة تقــوم بتنفيــذ العديــد 

ــة  ــة والنفســية الهادف مــن الرامــج الربوي

ــات،  ــك الفئ ــل تل ــن كاه ــف ع اىل التخفي

ــد هــؤالء  ــة االخــذ بأي مشــددا عــى اهمي

املســنن للتخفيــف عــن طــوق العزلــة 

الظــروف  اجرتهــم  التــي  املجتمعيــة 

العيــش فيهــا«.

رفضــت علــى مضــض كثــرا مــن 
التــي  واملناشــدات  الطلبــات 
أو  العاجزيــن  اســتقبال  تخــص 
أمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن 
تســتلزم توفــر الرعايــة الصحيــة؛ 
وليســت  لالســراحة،  فالــدار 

... املرضــى  لرعايــة 
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بمالمــح ممتلئــة بالبــؤس 
والهمــوم يجلــس العشــرات 
ــة  ــى قارع ــال عل ــن العم م
بــاب  ســوق  فــي  الطريــق 
االيمــن  بالجانــب  جديــد 
أمــل  الموصــل، علــى  مــن 
عمــل  بفرصــة  التشــبث 
العــودة  خاللهــا  يتمكنــوا 
بمايســد  اســرتهم  الــى 

اليــوم. لهــذا  ريقهــم 

على قارعة الطريق ..

 موصليون محرومون من اللحم ويخشون العيد

فيــــلي
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ويعيــد مشــهد االنتظارهــذا نفســه يومياً 

مــع ركــود كبــر عصــف باملدينــة تزامنــاً 

مــع ارتفــاع االســعار الــذي اثقــل كاهــل 

الفقــراء.

مل نشــر اللحــم منــذ شــهر.. ونخــى 

العيــد

ــل  ــود«، وهــو عام ــول »نشــوان محم يق

كل  يحتــار  إنــه  يومــي،  بأجــر  بنــاء 

ــى  ــل ع ــى يحص ــاً حت ــى قلق ــوم ويبق ي

العــامل  موقــف  مــن  للعمــل  فرصــة 

هــذا، موضحــاً خــال حديثــه ملجلــة 

»فيــي«، أنــه »ال يعمــل ســوى يومــن يف 

االســبوع ويحصــل عــى 30 الــف دينــار 

فقــط وهــذا بالعــادة ال يكفيــه وعائلتــه 

ــراد«. ــن 6 اف ــة م املكون

عــى  »يفطــرون  ارستــه  إن  ويضيــف 

البطاطــة فقــط، ومل يشــري اللحــم منــذ 

ــعر  ــه »يش ــراً إىل أن ــاً«، مش ــهر تقريب ش

بحــزن كبــر ويخــى قــدوم عيــد الفطــر، 

ــل  ــدة تتمث ــؤولية جدي ــام مس ــه أم كون

واحتياجاتــه،  العيــد الطفالــه  مبابــس 

وقــال أيضــاً إن »االوضــاع االقتصاديــة 

قــد اتعبتــه كثــراً وهــذا حــال االالف 

ــه«. مثل

وليــس ببعيــد عــن محمــود، يجلــس 

ــره 60  ــغ عم ــذي بل ــل« ال ــم جمي »الع

عامــاً، وهــو مايــزال يعمــل يف ســلك 

املنــازل  مجــاري  وتســليك  البنــاء, 

ــن  ــر م ــى مايتوف ــش ع ــا ويعي وتنظيفه

قــوت يومــه, يقــول ملجلــة »فيــي«، إنــه 

ــوم  ــأيت كل ي ــام، وي ــذ 5 اي ــل من مل يعم

مــن الفجــر حتــى الظهــرة، ولكــن اليجــد 

ــاً اىل املنــزل. ويقــول  عمــًا ويعــود خائب

جميــل أيضــاً، إنــه مل يدفــع ايجــار الشــهر 

ــه،  ــة يعين ــب رعاي ــك رات ــايض والميتل امل

ــد  ــه الوحي ــو وابن ــل ه ــه يعم ــاً أن مبين

ــة. ــة العائل العان

ويشــر العــم جميــل، إىل أن االوضــاع 

تــزداد ســوءاً يومــاً بعــد آخر، الفتــاً إىل أن 

هنــاك مــن هــو اســوء مــن حالتــه بكثــر، 

ولــوال مخافــة اللــه الصبــح العاطلــن عــن 

ــد  ــم يع ــرق ورساق فل ــاع ط ــل قط العم

هنــاك مايفعلونــه للحصــول عــى الــرزق 

الحــال وســط ارتفــاع االســعار.

ــة  ــة يف محافظ ــب البطال ــاوزت نس وتج

ــات  ــة حســب االحصائي ــوى، 40 باملئ نين

الرســمية التــي حصلــت عليهــا مجلــة 

ــاء. ــرة االحص ــن دائ ــي« م »في

ويقــول منــر محمــود الطــايئ رئيــس 

نقابــة العــامل يف نينــوى ملجلــة »فيــي«، 

إن فئــة العــامل قــد ســحقت بشــكل 

كبــر وباتــت طبقــة مهشــمة واليوجد اي 

اهتــامم بهــا، مضيفــاً أن الفقــراء بصــورة 

عامــة ومــن يعيشــون يومــاً بيــوم مل يعــد 

لديهــم القــدرة عــى تحمــل املزيــد مــن 

املشــاكل االقتصاديــة فهــم مابــن مطرقــة 

ــعار وكل  ــاع االس ــندان ارتف ــة وس البطال

يــوم تعصــف بهــم مشــكلة جديــدة 

ــل  ــم مايحص ــم يقس ــات بعضه ــى ب حت

ــام  ــة اي ــى اربع ــد ع ــوم واح ــه يف ي علي

وهــو اساســاً اليكفــي لســد حاجــة اليــوم 

ــه. ــذي عمــل في ال

تفــيش  خطــورة  مــن  الطــايئ  وحــذر 

الحكوميــة،  الحلــول  البطالــة وغيــاب 

وقــال إن »مايحــدث ســيجر املجتمــع 

ــدى  ــاً ل ــراف خصوص ــة واالنح اىل الجرمي

الشــباب ومانــراه اليــوم مــن جرائــم 

ــبابها  ــدى اس ــأن اح ــة، ف ــات رسق وعملي

هــي البطالــة والحاجــة والعــوز«.

هنــاك  يكــن  مل  »إن  قائــًا،  وشــدد 

حلــواًل واقعيــة فنحــن نتجــه اىل تهشــيم 

املجتمــع وســنصل اىل نتائــج كارثيــة«.

ومحافظــة نينــوى يســكنها أكــر مــن 

3.5 مليــون شــخص، وهــي الثانيــة بعــد 

العاصمــة بغــداد مــن حيــث النســبة 

الســكانية، ومــا زالــت واقعــة تحــت 

تأثــر رصاع ســيايس- اقتصــادي مــا بعــد 

عمليــة التحريــر مــن داعــش عــام 2017.

»مايحدث سيجر 

المجتمع الى الجريمة 

واالنحراف خصوصًا لدى 

الشباب ومانراه اليوم 

من جرائم وعمليات 

سرقة، فأن احدى 

اسبابها هي البطالة 

والحاجة والعوز«
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والكبــار بنفــس الطريقــة«، وفقــاً للقنــاة 

األمريكيــة.

وبــدأ مــاكاريت عملــه مــن خال املشــاركة 

مــع منظمــة »فرســت ايــد او ذا ســول« 

الشــعبية املشــكلة حديثــا يف أوكرانيــا، 

ــايل  ــية )نات ــة النفس ــال املعالج ــن خ م

النشــطاء  يقــوم  حيــث  روبيلــوت(، 

املعالجــون بجمــع القصــص مــن األطفــال 

ــن. املصاب

تويــز«  »وور  جمعيتــه  ســتقوم  كــام 

املتحــدة  األمــم  وكاالت  مــع  بالعمــل 

لحشــد أصــوات األطفــال، وإنتــاج أعــامل 

ــة عــى أمــل الدفــع باتجــاه التغيــر  فني

املنشــود، بحســب القنــاة األمريكيــة.

الحرب برسومات األطفال..  

رسائل إلى العالم أجمع

ســلطت قنــاة »ايــه بــي ســي نيــوز« األمريكيــة الضــوء علــى 
ــة  ــل معالج ــومات األطفــال ألج ــة فنــان يســتخدم رس تجرب
تعاملهــم وتفاعلهــم مــع الحــرب الروســية داخــل األراضــي 
األوكرانيــة، مثلمــا فعلــت ســابقا فــي العــراق وســوريا، وأيضــًا 
التعبيــر عــن الحــروب مــن منظــور غيــر تقليــدي ليكــون 

أكثــر تأثيــرًا.

فيــلي

العراق وسوريا

وبحســب التقريــر، تأسســت )وور تويــز( 

ــا أن ســاعدت يف  ــام 2019، وســبق له ع

الفنــون  خــال  مــن  املعالجــة  توفــر 

ومســاعدة األطفــال الذيــن يعيشــون 

العــراق  يف  كــام  األوســط،  الــرشق  يف 

وســوريا، وذلــك باســتخدام ألعــاب البــط 

املطاطيــة، واأللعــاب األخــرى للمســاعدة 

ــال. ــومات األطف ــاة يف رس ــث الحي يف ب

األطفــال،  يشــاهد  أن  املهــم  ومــن 

بحســب مــاكاريت، هــذا األمل مــن خــال 

ــاب  ــراً إىل أن »األلع ــرى، مش ــة أخ وجه

تســاعدهم عــى الشــعور باألمــان، كــام 

أن صــور اللعــب يف مناطــق الحــرب، 

تســاعد األطفــال يف مناطــق بعيــدة عــن 

الحــرب«.

وقــال إن »أطفــااًل يف الواليــات املتحــدة، 

شــاهدوا صــوراً ومقاطــع فيديــو مصــورة 

للحــرب يف أوكرانيــا، مــا دفــع اآلبــاء 

ــل  ــائل للتعام ــاد وس ــن إىل إيج واملعلم

مــع األزمــة بطريقــة تتناســب مــع أعامر 

ــال«. األطف

ونقــل التقريــر األمريــي، عــن القــس 

األســقفي بيــل مــوراي قولــه: »لقــد نجــح 

ــم  ــة تعلي ــل يف محاول ــر بشــكل كام االم

أطفالنــا عــى مصاعــب الحــرب«، مشــراً 

ــي »ســاهم يف  إىل أن هــذا املجهــود الفن

املســاعدة عــى رشح الحــرب بشــكل 

أفضــل للتاميــذ، مــام جعلهــم يشــعرون 

بارتبــاط أكــر مــع األطفــال يف نفــس 

ــا«. ــم يف أوكراني أعامره

الطالــب  عــن  التقريــر  ونقــل  كــام 

إن  قولــه  كافالــو،  غــرايس  األمريــي 

»التقــاط هــذه الصــور وعرضهــا يدخلــه 

إىل حيــاة الواقــع، ويشــجع اآلخريــن عى 

االســتعداد ملســاعدة هــؤالء األطفــال 

ــن  ــدان، والذي ــذه البل ــن يف ه املوجودي

ــكل مــا رأوه ومــا مــروا  ــرا ب ــون كث يعان

ــامل«. ــع وع ــا كمجتم ــد مع ــه، للتوح ب

ــة، مــن خــال اســتخدام  ــاة الواقعي الحي

ألعــاب يف املناطــق املحليــة، وإعــادة 

الرســومات  هــذه  لتعكــس  تنظيمهــا 

ــار«. ــمها الصغ ــي رس ــة الت الفني

»الفكــرة  أن  مــاكاريت،  وأوضــح 

األساســية هــي اســتخدام تلــك األلعــاب 

والرســومات لربــط مــا بــن األطفــال 

مــن  يطلــب  الــذي  حــرب(  )العــاب 

األطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــل الحرب 

والعنــف، أن يرســموا مــا يشــهدونه مــن 

ــار«. دم

ــه يف  ــاكاريت، قول ــن م ــر ع ــل التقري ونق

نيــوز(  قنــاة )يس.يب.يس  مــع  مقابلــة 

ــا  ــكل م ــوم ب ــد أن نق ــة: »نري األمريكي

القتــال،  اســتمرار  خــال  وســعنا  يف 

ــن  ــي ل ــدرك أن التعــايف الحقيق ونحــن ن

ــال، ولهــذا  يتحقــق إال بعــد توقــف القت

ــأي طريقــة متاحــة  ــاً ب ــا نقــوم حالي فإنن

لتقديــم الدعــم وبــأي وســيلة ممكنــة.«

ــع  ــر، م ــاً للتقري ــاكاريت، وفق ــاون م ويتع

الجمعيــات الناشــطة يف منطقــة الحــرب 

إلعــادة تقديــم رســومات األطفــال حــول 

األمريكيــة،  للقنــاة  تقريــر  يف  وجــاء 

ــل  ــي«، أن »التعام ــة »في ــه مجل ترجمت

أوكرانيــا  الروســية عــى  الحــرب  مــع 

ــن  ــة الذي ــال خاص ــاً لأطف ــكل تحدي يش

منازلهــم  مــن  النــزوح  إىل  اضطــروا 

واالفــراق عــن أهاليهــم، ورؤيــة حياتهــم 

تتغــر بــن عشــية وضحايــا«.

»وور تويز«

التقريــر أن »الفنــان األمريــي  وذكــر 

ــاعدة  ــعى إىل مس ــاكاريت( يس ــان م )براي

ــات  ــن صدم ــوا م ــن أصيب ــال الذي األطف

نفســية بســبب الحيــاة يف ظــل الحــرب، 

ــم برســم  مــن خــال إتاحــة الفرصــة له

أعينهــم،  يتصورونهــا يف  كــام  الحــرب 

وذلــك مــن خــال مرشوعــه )وور تويــز( 
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التنقــل  يف  الوســيلة  تلــك  ودخلــت 

بقــوة  بغــداد  وشــوارع  أســواق  إىل 

صغــرة  ألنهــا  األخــرة،  الســنوات  يف 

وتتغلــب يف حركتهــا املرنــة عــى الزحــام 

بســهولة، فكــر اإلقبــال عليهــا بخاصــة يف 

ــن املزدحمــة واملناطــق الشــعبية،  األماك

كــام يجــري تأجرهــا عــى نطــاق واســع 

ــأت  ــي انش ــكانية الت ــات الس يف التجمع

حديثــا عــى اراض زراعيــة ال تتوفــر فيهــا 

ــكان  ــتطاع لس ــة، ويف اس ــوارع مبلط ش

انهــم  قالــوا  املناطــق  هــذه  بعــض 

اســتغنوا كليــا عــن تأجــر »التاكســيات« 

ــون  ــم يتنقل ــم وانه للوصــول اىل مناطقه

ــك. ــط بالتكت فق

»التكتــك«  مبقتنــي  يتعلــق  وفيــام 

الشــباب  مــن  فمعظمهــم  وســائقيها 

االحيــان  بعــض  ويف  الصبيــان  وحتــى 

ــوا  ــم اجمع ــاءات معه ــال؛ ويف لق االطف

عــى ان اقتناءهــم للتكتــك هــو الســبيل 

الوحيــد لتدبــر امورهــم وامــور ارسهــم 

املعيشــية لعــدم توفــر العمــل والتعيــن 

مــن قبــل الحكومــة بحســب قولهــم، 

أمــا مــن حيــث الســعر فتعــد هــذه 

ــن  ــا م ــة بغره ــة مقارن ــيلة رخيص الوس

البعــض  ذكــر  حيــث  النقــل  وســائل 

انهــم اشــروها بلميــون ونصــف املليــون 

دينــار يف حــن قــال اخــرون انهــم اشــروا 

االنــواع الجيــدة منهــا باربعــة او خمســة 

مايــن دينــار. وفيــام يتعلــق باجــور 

التنقــل بالتكتــك يف داخــل املدينــة او 

بــن اطرافهــا اشــار معظمهــم اىل معــدل 

الفــن اىل ثاثــة االف دينــار للنقــل ملــرة 

ــدة. واح

 ويــرى أغلبيــة أصحــاب ســيارات األجــرة 

لرزقهــم  مزاحمــة  التكتــك  وجــود  يف 

ويقولــون ان النــاس مــا عــادوا يلجــؤون 

او  املدينــة  داخــل  يف  للتنقــل  اليهــم 

حتــى خارجهــا يف كثــر مــن االحيــان، 

كذلــك توصــف التكتــك بأنهــا وســيلة 

ــى  ــى ع ــل حت ــا تتنق ــرة ألنه ــل خط نق

ــة  ــد املروري ــزم بالقواع ــة وال تلت األرصف

وتتخطــى غرهــا مــن وســائل النقــل 

يف الطريــق، مــام يتســبب يف عرقلتهــا 

وتأخرهــا، بحســب مــا يــرح بــه كثــر 

ــكان. ــن الس م

األحيــاء  يف  التكتــك  عمــل  وينشــط 

اتهــا  حتــى  بــل  املكتظــة  أو  الفقــرة 

ــة  ــاء الراقي ــت تعمــل يف بعــض االحي بات

ــة،  ــف بالراقي ــي توص ــة الت ــن العاصم م

كونكريتيــة  بحواجــز  قســمت  لكنهــا 

لدواعــي أمنيــة حكوميــة، وهــي بحســب 

لنقــل  وســيلة  وفــرت  مســتعمليها 

الحاجــات واألشــخاص بأجــور زهيــدة.

مشــكلة  التكتــك  شــكلت  ولطاملــا 

ــة  ــول مديري ــرور وتق ــق بامل ــام يتعل في

تســجيل  عــى  تشــدد  انهــا  املــرور 

ولكــن  »التكتــك«،  دراجــات  جميــع 

بســبب كرتهــا وانتشــارها الريــع يف 

ــاً  ــاآلالف يومي ــات ب املــدن ودخــول وجب

املــرور  مديريــة  تســتطيع  ال  للعــراق 

امتامهــا بشــكل كامــل، ومــن مخاطــر 

زيــادة اعــداد مركبــات التكتــك بحســب 

ــن ارتفــاع نســب التــرب  بعــض املراقب

ــام يتســبب يف  ــدارس ك ــن امل للطــاب م

ــه  ــة كون ــة املقنع ــرة البطال ــادة ظاه زي

و  املنتجــة،  غــر  االعــامل  احــد  يعــد 

زيــادة االختناقــات املروريــة والحــوادث 

ــداد  ــة يف بغ ــة العصبي ــجلت الجمل اذ س

انتشــر فــي العــراق فــي الســنوات االخيــرة نــوع صغيــر مــن وســائط النقــل اطلــق 
عليــه اســم »التكتــك«. والتكتــك أو الســتوتة هــي تســمية محليــة عراقيــة 
وتســمى فــي الهنــد موردهــا الرئيــس الــى العــراق »الركشــة«، وهــي مركبــة 
ــرة وتنتشــر  ــال باألج ــيلة لالنتق ــا وس ــالت، تســتعمل غالب ــة العج ــة ثالتي ناري
بخاصــة فــي العــراق ومصــر والســودان وتتســع لراكبيــن بالمقعــد الخلفــي فضــال 

عــن الســائق الــذي يجلــس فــي المقدمــة.

التكتك مهنة الفقراء
ومصدر منفعة وقلق الناس

فيــــلي
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وحدهــا مــن )50 100-( اصابــة لــكل 

ــري، ويف  ــود الفق ــراس والعم ــهر يف ال ش

وقــت مــا قــال املراقبــون ان جميــع 

ــر  ــجلة يف دوائ ــر مس ــات غ ــذه املركب ه

املــرور العامــة وهــذه النقطــة تحســب 

الداخليــة،  وزارة  عــى  كبــر  كتقصــر 

بحســب قولهــم.

ومؤخــرا كشــف مركــز عراقــي متخصــص 

ــدة  ــك املتزاي ــات التكت ــداد مركب ــن اع ع

بالقــول  »بلــغ اســتراد العــراق مــن 

ــن  ــام 2015 م ــذ ع ــك من ــات التكت عج

ألــف عجلــة،  الهنــد، أكــر مــن 151 

ــون  ــن 137 ملي ــر م ــت اك ــة بلغ وبقيم

دوالر امريــي«، مضيفــا »وارتفــع معــدل 

ــنوات  ــرد يف الس ــكل مضط ــتراد بش االس

يف  االســتراد  وصــل  حتــى  الســابقة، 

ــف  ســنة 2021 لوحدهــا اىل نحــو 50 ال

تكتــك، وبقيمــة بلغــت 48 مليــون دوالر 

ــي«.   امري

العراقيــة  األســواق  »وشــهدت  وتابــع 

العجــات،  هــذه  عــى  كثيفــا  إقبــاال 

يف  للتنقــل  مشــكات  تحــل  كونهــا 

التنقــل،  وصعبــة  مزدحمــة  شــوارع 

فقدمــت بذلــك قدمــت حلــوال كبــرة 

لــه«، مســتدركا »إال أن عــدم تواجــد 

ــة لتســجيل هــذه العجــات، وأيضــا  آلي

عــدم وجــود آليــات ملنــح اجــازة ســياقة 

كبــراً  ضغطــا  شــكل  العجلــة  هــذه 

الشــارع فضــا عــن املشــكات  عــى 

االمنيــة«، داعيــا »الجهــات إىل العمــل 

عــى التخطيــط لدخــول هــذه العجــات 

واليــات التســجيل، واال فــان تفاقمهــا 

ينــذر بكثــر مــن املشــكات عــى شــتى 

الــذي  املركــز،  بحســب  املســتويات«، 

الســكان  لجــوء  اســباب  احــد  ارجــع 

اىل اقتنــاء التكتــك اىل تزايــد مخاطــر 

انتشــار الدراجــات الناريــة الــذي كان 

ومروريــة  اجتامعيــة  ظاهــرة  يشــكل 

ــن  ــا أرواح كثري ســيئة حصــدت حوادثه

ــض  ــة للبع ــات متفاوت ــببت يف إعاق وتس

اآلخــر وقــدرت الجهــات املختصــة عــدد 

ســنويا  بــاآلالف  املســجلة  الحــوادث 

يتــوىف عــى إثرهــا مئــات األشــخاص.

ــم   ــن انزعاجه ــرون ع ــام يعــرب كث  وفي

الــكل  ميلــك  ال  لكــن  )التكتــك(  مــن 

ســلطة قانونيــة لردعهــا مــامل ُتســجل 

وتوضــع عليهــا لوحــات االرقــام، بحســب 

ان  اىل  يلفتــون  الــذي  املراقبــن  قــول 

ــار وال  ــون وصغ ــائقيها مراهق ــب س أغل

يعرفــون  وال  املــرور  رجــال  يحرمــون 

الشــارع،  واحــرام  القانــون  ضوابــط 

بحســب وصفهــم.

اىل  يشــروا  ان  املراقبــون  ينــس  ومل 

مــن  الســيام  التكتــك  ســائقي  ان 

ــرا يف  ــوا دورا كب ــار لعب ــباب والصغ الش

ترشيــن  منــذ  العراقيــة  االحتجاجــات 

عــن  متخضــت  التــي   2019 االول 

ضغوطــات واجهــت املســعفن الطبيــن، 

إال  للقناصــة،  هدفــاً  أصبحــوا  كونهــم 

ــاذ  ــوا إلنق ــك« تدخل ــائقي »التكات أن س

ســاحات  إىل  فتوجهــوا   املوقــف، 

االشــتباك، ليصبحــوا بعــد ذلــك رمــزاً 

ــداول  ــد ت ــم؛  وق ــب تعبره ــا، بحس له

رواد الشــبكة العنكبوتيــة صــوراً ومقاطع 

فيديــو ألعــامل وصفــت بـ«البطوليــة« 

ــض  ــق البع ــام أطل ــك، في ــائقي التكت لس

يف  مــان«،  تــك  »تــك  لقــب  عليهــم 

مقاربــة لـ«ســوبرمان«، البطــل الخــارق، 

تعنــى  عراقيــة  صفحــة  نــرشت  إذ 

بقضايــا حقــوق اإلنســان صــورة إلحــدى 

ــة  ــن أغني ــع م ــة مبقاط ــات، مرفق العرب

»بامتــان«،  املعــروف  الخــارق  للبطــل 

فيــام نــرشت مــن عــى مواقــع التواصــل 

تدوينــة تقــول »يحــدث يف العــراق ولــد 

عمــره 13 ســنه يشــتغل مــن الصبــح 

للمســاء بـــام يعــادل 10 يــورو ميــأ بهــن 

بنزيــن للتكتــك فينقــل فيــه متظاهريــن 

امليدانيــة«. املشــايف  اىل  مصابــن 

ان  بعــد  انــه  اىل  املراقبــون  وينــوه 

ــراق  ــك« يف الع ــات »التكت تعرضــت عرب

إىل موجــة ســخط مــن ســكان العاصمــة 

بغــداد، بصفتهــا مصــدر إزعــاج لســائقي 

الســيارات العموميــة، واتهــام البعــض 

فانهــا  مروريــة،  مخالفــات  بارتــكاب 

ــب  ــورة بحس ــزا للث ــدت رم ــان ماع رسع

االغــاين  نظمــت  كــام  البعــض،  قــول 

ســائق  بــدور  تشــيد  التــي  الثوريــة 

ــرين اىل  ــم، مش ــب قوله ــك، بحس التكت

ان أغلــب أصحــاب عربــات »التكتــك« ال 

ــا واعدادهــم  تتجــاوز أعامرهــم 25 عام

قرابــة 500 متطــوع، شــاركوا  بشــكل 

دوري يف تقديــم الدعــم واملســاعدة حن 

يتعــرض املتظاهــرون إلطاقــات مكثفــة 

ويرفضــون  الحــي،  والرصــاص  بالغــاز 

تلقــي اي اجــور، وحــاول متظاهــرون 

لكنهــم  لهــم  ماليــة  ترعــات  جمــع 

رفضــوا، بحســب املراقبــن.

احــد اســباب لجــوء الســكان الى اقتنــاء التكتك 

الــى تزايــد مخاطــر انتشــار الدراجــات الناريــة 

الــذي كان يشــكل ظاهــرة اجتماعية ومرورية 

ســيئة حصــدت حوادثهــا أرواح كثيريــن..
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يــؤدي اىل كثــر مــن األخطــاء يف االوراق 

منهــا  القدميــة  الســيام  »االضابــر«  و 

وتحــدث هنــا اشــكاالت يف تســلم الرواتــب 

االلكرونيــة.      بالبطاقــات 

مــن  كثــر  هنــاك  املثــال  ســبيل  وعــى 

تســلم  لديهــم مشــكات يف  املتقاعديــن 

املتقاعــد  ورثــة  مــن  الســيام  رواتبهــم 

ــة  ــة املتهرئ ــر القدمي ــبب االضاب ــويف بس املت

وعــدم تحديــث الســجات ووجــود تشــابه 

ــوق  ــره حق ــك وغ ــع بذل ــامء فتضي يف االس

كثريــن.

ان  الســن  يف  كبــار  متقاعــدون  ويقــول 

ــا  ــبب م ــهر بس ــذ اش ــرة من ــم متأخ رواتبه

يســمى صحــة صــدور قيــد نفــوس املتقاعــد 

الــذي يجــب أن يرســل بيــد معتمــد او 

ــرى  ــراء ج ــذا األج ــبب ه ــد رسي؛ وبس بري

ــم،  ــب قوله ــهور، بحس ــدة ش ــم لع تأخره

يتســلمو  مل  انهــم  متقاعــدون  ويوضــح  

بحســب  اشــهر  أربعــة  منــُذ  رواتبهــم 

قولهــم،  بســبب قيــد نفــوس املتقاعــد، 

ــة اىل  ــد الوطني ــة التقاع ــس هيئ ــوا رئي ودع

ألغــاء فقــرة أرســال صــورة قيــد نفــوس بيــد 

املعتمــد او الريــد الــري، ألن بعــض دوائــر 

النفــوس ال يوجــد لديهــم بريــد او معتمــد 

ــات  ــراء اثب ــامل اج ــر اك ــم تأخ ــك يت ولذل

حيــاة او الجــرد الســنوي للمتقاعديــن وكثــر 

منهــم مل يتقاضــوا راتــب منــذ اربعــة اشــهر، 

ــذي رفعــوه اىل رئيــس  بحســب تظلمهــم ال

هيئــة التقاعــد وقالــوا فيــه انهــم كلهــم 

كبــارا يف الســن »نرجــو مــن جنابكــم النظــر 

ــا«. ــى معانات ــاع ع ــا واالط يف قضيتن

ويف احــدى اجابــات هيئــة التقاعــد عــى 

املوضــوع ذكــرت انــه »تــم احالــه املوضــوع 

إىل الجهــات ذات العاقــة وســوف يتابــع«،  

ويعلــق مراقبــون عــى ذلــك بالقــول ان 

املوضــوع بحاجــة اىل معالجــات جذريــة 

وبقــرارات  تنفيذيــة  ســلطة  اعــى  مــن 

حاســمة ليصــار اىل االنتقــال اىل التعامــل 

االلكــروين يف عمــوم دوائــر الدولــة.

وتقــول مراجعــة للتقاعــد »بعدمــا اكملــت 

قالــوا  الصــدور  صحــة  كتــاب  وجلبــت 

تراجعــن بالشــهر الثالــث عــى الرواتــب 

تتســلم  مل  انهــا  اىل  وتنــوه  توقفــت«  ايل 

ــا  ــن ان لديه ــهر  وتب ــذ اش ــتحقاقاتها من اس

مســتحقات منــذ عــام  2017 »مللــت مــن 

وتركتهــا«.  املراجعــة 

وتثبــت الوقائــع بحســب املراقبــن ووســائل 

مــا  كثــرا  الورقــي  التعامــل  ان  االعــام 

ــت  ــد أعلن ــا فق ــر والرش ــرض اىل التزوي يتع

عــن  مؤخــرا  االتحاديَّــة،  النزاهــة  هيئــة 

ــٍر  ــٍط لتاعــٍب وتزوي ــي ضب تنفيذهــا عمليَّت

ــي التقاعــد  ــامل العــام يف مديريَّت وهــدٍر لل

والبلديَّـــة يف محافظتــي كربــاء واملثنــى. 

وقالــت دائــرة التحقيقــات بالهيئــة يف بيــان 

ــاء،  ــق كرب ــب تحقي ــل مكت ــق عم إن »فري

يف  التقاعــد  ُمديريَّــة  إىل  انتقــل  الــذي 

ــة  ــرارات لجن ــن ق ــط )9( م ــة، ضب امُلحافظ

طلبــات ذوي الشــهداء وصــور قيــد وحجــة 

وفــاة يف امُلديريَّــة«، ُمبّينًة »شــمول أشــخاٍص 

ســة الشــهداء عــن  ُمتوّفــن بامتيــازات ُمؤسَّ

في مواجهة صحة 
الصدور ومشكالت 
التعامالت الورقية 

يشــكو كثيــر مــن الناس عندمــا يرومون مراجعة 

ــة مــن  ــة العراقي ــر فــي مؤسســات الحكوم الدوائ

ومنهــم  الورقيــة،  للتعامــالت  الســلبي  التأثيــر 

مــن يقــول ان ذلــك تســبب فــي تأخيــر معاملتــه 

ألشــهر وبعضهــم يقــول ســنوات؛ كمــا ان غيــاب 

ــى  مــا يســمى بالحكومــة االلكترونيــة، واللجــوء ال

التعامــالت الورقيــة ومــا يرتبــط بذلــك من اخطاء 

يتحمــل نتيجتهــا الســكان الذيــن يحرمــون مــن 

اســتحقاقات كثيــرة، ...
فيلي

المتقاعدون المتقاعدون 
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طريــق التاعــب الحاصــل يف حجــة وشــهادة 

ى إىل حصــول ورثتهــم عــى  الوفــاة؛ مــامَّ أدَّ

ــٍة  ــٍة وإعانــاٍت ماليَّ قطــع أراٍض ومنــٍح عقاريَّ

حســب  دينــار،   )500,000,000( قاربــت 

ســة الشــهداء؛ مــامَّ  قاعــدة بيانــات ُمؤسَّ

ــام«. ــامل الع ــدراً لل ــبَّب ه س

ــٍة ثانيــٍة،  وتضيــف هيئــة النزاهــة »يف عمليَّ

ــن فريــق عمــل مكتــب تحقيــق امُلثنــى  متكَّ

محــر  يف  وشــطٍب  حــكٍّ  كشــف  مــن 

ُمديريَّــة  يف  أرٍض  قطعــة   )65( تخصيــص 

بلديَّــة الســاموة«، الفتــًة إىل »ضبط الســجل 

الخــاصِّ مبحــارض التخصيــص«؛ كــام تــرز 

هنــا عمليــة دفــع الرشــا واالمــوال يف حالــة 

تعقــب ســر اضبــارة املراجــع الــذي يتأخــر 

ــه. ــاز معاملت انج

ــابقة اىل  ــات س ــه يف اوق ــرى التنوي ــام ج ك

ــن الجــدد عــى  ــب املحال تأخــر رصف روات

التقاعــد، و يقــول مراقبــون ان املصــارف 

التأخــر لعــدم ارســال املخولــن اىل  وراء 

بأســامء  قوائــم  لتســلم  التقاعــد  هيئــة 

ــان االف  ــبب يف حرم ــام يتس ــن م املتقاعدي

االرس مــن مصــدر رزقهــم الوحيــد، فيــام 

طالــب متخصصــون الجهــات الحكوميــة 

ــة  ــامد عــى الوســائل الحديث ــرورة االعت ب

يف دوائــر التقاعــد واملصــارف واســتبدال 

اســلوب )كتابنــا وكتابكــم( بالطــرق الحديثة 

ــة، بحســب  ــة االلكروني ــة بالحوكم واملتمثل

نعبرهــم، منوهــن  بالقــول »اآلن انتــرشت 

التقنيــات والتطــورات الحضاريــة واملتمثلــة 

التــي  االلكرونيــة  الحوكمــة  بطريقــة 

ــة  ــات الورقي ــار املخاطب ــى اختص ــل ع تعم

ــاع  ــة التقاعــد اتب ــن واملفــروض بهيئ والروت

نظــام الحوكمــة االلكرونيــة باالعتــامد عــى 

البيانــات املوجــودة لــدى الدائــرة التــي 

ــون  ــث تك ــد بحي ــا املتقاع ــل فيه كان يعم

كل  وفيهــا  كاملــة  املتقاعديــن  بيانــات 

املعلومــات التــي يتــم طلبهــا مــن املتقاعــد 

ذاتــه« بحســب قولهــم،   محذريــن مــن ان 

ــدون   ــه املتقاع ــذي يعاني ــن ال ــذا الروت »ه

ــام  ــذا النظ ــق ه ــم تطبي ــي اال اذا ت ال ينته

ولأســف العــراق مل يصــل اىل املرحلــة التــي 

ــور  ــذا التط ــن ه ــتفادة م ــن االس ــه م متكن

يف اكــامل معامــات املتقاعديــن للتخفيــف 

مــن عرقلــة اكــامل املعامــات والروتــن 

وارستــه«،  املتقاعــد  وزره  يتحمــل  الــذي 

ــة التقاعــد  عــى حــد وصفهــم. ودعــوا هيئ

النظــام  اســتبدال  »رضورة  اىل  الوطنيــة 

القديــم يف اكــامل معامــات فئــة املتقاعدين 

االلكرونيــة  الحوكمــة  نظــام  باســتعامل 

املتقاعديــن  كاهــل  عــن   الثقــل  ورفــع 

ــة،  باســتخدام اجــراءات الكرونيــة وحضاري

وعــدم مطالبتهــم بشــأن صحــة الصــدور او 

كتــاب اخــر راتــب ومــع العلــم ان كل هــذه 

ــام او  ــل يف اي ــكان ان تكم ــراءات باالم االج

حتــى ســاعات اذا اســتخدمت هــذه الدوائــر 

ــم. ــب قوله ــة«، بحس ــرق الحديث الط

ــدة وزارة  ــات ع ــدون يف اوق ــد املتقاع وناش

ــة  ــاء رشط صحــة صــدور الهوي ــة بإلغ املالي

عائلــة  يحــرم  الــذي  املطــول  واالنتظــار 

يف  االول  الراتــب  تقــايض  مــن  املتقاعــد 

موعــده ،  فضــا عــن رضورة تعجيــل املــدة 

وصــول  عمليــة  تقطعهــا  التــي  الزمنيــة 

الرشــيد  مــريف  اىل  املتقاعديــن  اســامء 

والرافديــن ، فيــام يــرى رئيــس الجمعيــة 

أن  العــراق  يف  للمتقاعديــن  االنســانية 

ســبب مطالبــة املصــارف بصحــة صــدور 

الهويــة التقاعديــة يعــود اىل ارتفــاع حــاالت 

ومــن  الرســمية  املعامــات  يف  التزويــر 

بينهــا هويــة املوظفــن املحالــن حديثــا 

اىل التقاعــد، موضحــا أن »الفســاد االداري 

املســترشي يف معظــم مؤسســات الدولــة 

طلــب  اىل  الدوائــر  مــن  العديــد  دفــع 

 ، وثيقــة  اي  صــدور  صحــة  مستمســك 

خاصــة وان مخاطبــات صحــة الصــدور البــد 

ان تســلم عــر معتمــد رســمي مرســل مــن 

تلــك الدوائــر وال يجــوز ان تســلم املعاملــة 

ــول  ــر«، ويق ــا للتزوي لصاحــب الشــأن تافي

املتخصصــون واملراقبــون ان ذلــك العــذر 

القضــاء عــى  باإلمــكان  اذ  غــر مقبــول 

ــن  ــل الســجات م ــر والفســاد بتحوي التزوي

النظــام الورقــي اىل االلكــروين عــن طريــق 

تنظيــم بيانــات شــبكة املعلومــات وربطهــا 

بالبطاقــة الوطنيــة وغرهــا مــن املؤسســات 

الحكوميــة، فذلــك يحــدث نقلــة نوعيــة 

ــات  ــكان املراجع ــا الس ــب فيه ــرة يتجن كب

ــان  ــل االنس ــدا اىل ان يكم ــر متهي اىل الدوائ

معاملتــه مــن بيتــه مــن دون املراجعــة 

ــرة. ــدول املتح ــه ال ــا تفعل ــوة مب اس




