كلمــــة العدد
حرب اإلعالم  ..أرخص الحروب وأخطرها
ان عالــم أولئــك الذيــن يستســلمون للمصيــر الــذي يقــرره اآلخــرون يعنــي
أنهــم ال يقتربــون أبــدا مــن خطــوط الدفــاع والخطــر ويديــرون وجههــم عن
الحقائــق ،ولقــد علمتنــي تجربــة أكثــر مــن أربعــة عقــود مــن العمــل فــي
الصحافــة أنــه ال توجــد حــدود فــي هذا الســياق ما لــم تضع حدودا لنفســك!
لــم نناقــش اســباب فشــل ونجــاح مشــروع شــفق منــذ فتــرة
طويلــة وتركنــا التقييــم والقــرار للقــراء والمشــاهدين لهــذا

في هــذا العدد

ا للعمــل
العمــل ،ولكنــه طبيعــي يســعدنا أننــا قدمنــا مثــا ًال جميــ ً

14

االحترافــي وال يمكــن ألحــد أن يعاقبنــا علــى معتقداتنــا اإلنســانية.
صحيــح أنــه ال شــيء جديــد يلــوح فــي االفــق ،ألنــه لــم يخلقنــا أحــد لكــي

بضعة اضواء على التواجد
الفيلي في مركز بغداد

نســتمر ،لكننــا عملنــا فــي خدمــة المشــروع الــذي جــزء مــن تاريخــه ينتمــي
إلــى الكــورد الفيلييــن ،الذيــن يجســدون مثاال جميــا للتعايش في هــذا البلد.
لســنوات طويلــة ،كانــت وســيلة التفاهــم بيننا وبيــن اآلالف من محبي شــفق
كالســيكية أو حديثــة ،فقــد منحتنــا الفرصــة التخــاذ خطــوات جيــدة وأثبتــت
اإلنجــازات أنــه بغــض النظــر عــن مــدى اختالف وجهــات نظرنــا ،يمكننــا القيام
بالعديــد مــن األشــياء المشــتركة والمهمــة ألنفســنا ولهــذا المجتمــع.
واليــوم ايضــا كالعــادة فالحــق مــع قرائنا ومشــاهدينا ولكن الحــق محفوظ
ايضــا لفريــق عملنــا في التعامل بيننــا كمواطنين وهو ما اصبــح حقا متقابال
ان نحافــظ علــى انفســنا ككل العراقييــن الننــا ال نؤمــن بالحــرب التــي تتبناها
سياســات دعــاة الحــرب التــي هــزت البــاد ،ورأس الرمــح فيهــا هــو اإلعــام.
طبعــا قمنــا باصــدار الكثيــر مــن اعــداد مجلــة فيلــي ولكــن ال نعلــم كــم
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فنانات كورديات متسلحات
بالريشة والفن دفاعا عن
المساواة والحرية

مــن االحتــرام والخدمــة؛ والفيليــون بحاجــة ،اكثــر مــن االخريــن مــن

الجــئ بال مأوى..
أســتاذ فيزياء ذرية
عراقي
يــروي تفاصيــل مريرة
بيــن اخمليمات

اجــل اســتقرار الهويــة ،الــى ان تكــون لهــم عيــن تــرى واذن تســمع
مــا لديــه مــن أشــياء ثمينــة مــن أجــل الحريــة؟ هــل هــذا كثيــر جــدا

االعالميــة كل هــذه الســنوات دون أن ننتهــك وننســى المبــادئ والقيــم
االخالقيــة واالنســانية ،أليــس هــذا انجــازا لشــعب اســتكثروا عليــه مجــرد
آمالــه وتطلعاتــه العادلــة؟

رئيس التحرير
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ولســان ينطــق! .هــل هــذا كثيــر جــدا للطلــب مــن شــعب ضحــى بــكل

والعنايــة بالفقــراء مــن شــرائحهم .نحــن كشــفق شــاركنا فــي المســيّرة

مؤسسة الثقافة واالعالم للكورد الفيليين
دهزگاى رۆشنبیرى و راگهیاندنى كوردى فهیلى
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طــول عمرهــا الــى قــوة او الــى انحــدار وتــاش .إن الشــعب العراقــي
ٍ
عامــة والشــعب الكــوردي بمــن فيهــم الفيليــون يســتحقون أكبــر قــدر

يجــب علــى الكــورد كإنســان وكأمــة أن يتعلمــوا التعاطــف مــع أنفســهم

صاحب االمتياز

رقم االعتماد في

مــن عــدد جديــد ســيظهر حتــى تتحــول اســاليب العمــل والنظــرة الســباب

علــى شــريحة حكــم عليــه بالفقــدان االبــدي والمســتمر آلالف األحبــاء؟
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لماذا أبو إدريس تحديد ًا ؟ ..

كــورديــــات

نيجيرفان بارزاني
في المهمة
الشاقة تغليب
الطمأنينة على
السالح

عندمــا يبــدأ رئيــس إقليــم
كوردســتان نيجيرفــان بارزانــي
حركتــه المرتقبــة مــا بيــن بغــداد
والنجــف ،فمــا مــن شــك أن كل
القــوى العراقيــة ســتضع رهاناتهــا
العاليــة فــي أن تأتــي محاولتــه
إلخــراج البــاد مــن عنــق الزجاجــة،
بالنتائــج المرجــوة.

فيـــلي
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فيلي
كــورديــــات

وكان مــن املزمــع ان يقــوم نيجريفــان
بــارزاين بزيــارة اىل بغــداد والنجــف،
موفــداً مــن قبــل الزعيــم الكــوردي
مســعود بــارزاين يف احــدى اشــد
اللحظــات العراقيــة قتامــة بعدمــا
غاصــت البــاد يف أكــر مــن  300يــوم
مــن عواصــف الشــلل والجمــود ،ثــم
بــدأت تنزلــق مؤخــرا اىل مرحلــة اكــر
خطــورة تتمثــل يف احتــاالت االقتتــال
الداخــي.
«املهمــة املســتحيلة» – بنظــر الكثريين –
التــي ســيقوم بهــا الرئيــس بــارزاين ،وهــو
املعــروف بتحركــه عــى قاعــدة مهمــة
يف العمــل الســيايس العراقــي اختصارهــا
بأنــه ال توجــد مشــكلة ال ميكــن حلهــا
طاملــا صفــت النوايــا.
وبحســب مراقبــن ،فــإن الوســاطة
املرتقبــة للرئيــس بــارزاين فيام بــن بغداد
والنجــف ،مبثابــة فرصــة قــل نظريهــا
بالنظــر اىل طبيعــة الشــخصية التــي تقوم
بهــا حيــث ان لهــذه الشــخصية مي ـزات
قــد ال تتوفــر يف شــخصية أخــرى ناشــطة
عــى املســتوى العراقــي والكــوردي،
ويكــون باإلمــكان الرهــان بقــوة عــى
قدرتهــا يف تحقيــق االخــراق املأمــول
لكــر دوامــة الشــلل والخــوف التــي
اشــتدت عــى ســاحة العــراق خــال
االســابيع املاضيــة.
ويــدرك هذا الرجــل ،مثلام يــدرك العديد
مــن القيادات السياســية ،وعىل املســتوى
الشــعبي العــام يف العـراق ،أن لديــه مــن
املكانــة مــا يؤهلــه ليحــط بثقــة يف دوائــر
صنــاع السياســة يف بغــداد ويف الحنانــة،
بحثــا عــن «األمــل» والتســويات ،وهــو
أكــر مــا تحتاجــه الســاحة العراقيــة يف
هــذه املرحلــة املفصليــة ،بعــد أكــر مــن
 10شــهور عــى االنتخابــات الربملانيــة
التــي كانــت فرصــة للتجديــد ،لكنهــا
تحولــت بفعــل املناكفــات والـراع عــى
النفــوذ ،اىل لحظــة اضافيــة مــن البــؤس
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العراقــي الطويــل.
ولهــذا ،فــإن فرصــة االطمئنــان التــي ســيحملها نيجريفــان بــارزاين معــه منــذ انطالقــه
مــن اربيــل باتجــاه بغــداد والنجــف ،هــي مــن بــن أكــر مــا يضمــره عمــوم العراقيــن
يف دواخلهــم مــن رهانــات ،وهــم يــرون بلدهــم ينزلــق رويــدا رويــدا ،فيــا بــات
يوصــف يف اإلعــام الغــريب بانــه أســوأ أزمــة يعيشــها العـراق خــال العقديــن املاضيــن،
ورمبــا مبــا يعــادل كارثــة الغــزو الداعــي قبــل  8أعــوام.
وبحســب مراقبــن ،فــإن مــن مفارقــات مهمــة وســاطة نيجريفــان بــارزاين ،والقبــول
العراقــي العــام بهــا واملراهنــة عليهــا ،انهــا تــأيت برغــم ان هــذا الرجــل وهو الــذي أمىض
ثالثــة اعــوام يف رئاســة االقليــم حتــى االن ،ميثــل الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين
الــذي كــا هــو معــروف ،ارتبــط بالتحالــف الثــايث الــذي نشــأ خــال الشــهور املاضيــة

كائتــاف جمــع التيــار الصــدري والكتلــة الســنية ،بهــدف محاولــة تحقيــق األغلبيــة
السياســية والربملانيــة الكافيــة ،لتشــكيل الحكومــة العراقيــة التــي طــال انتظارهــا.
ويعنــي ذلــك ان الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين مفــرض انــه يف قلــب أزمــة الـراع
الســيايس الدائــر االن ،خاصــة بــن الصدريــن وقــوى االطــار التنســيقي ،وبالتــايل فــان
تفاهــم القــوى السياســية املختلفــة عــى ايــاء مهمــة الوســاطة العتيــدة لنيجريفــان
بــارزاين واحتضانهــا باملراهنــة عليهــا ،يعكــس بــان رئيــس االقليــم ســيتحرك مــا بــن
بغــداد والنجــف مرتفعــا عــن الحــزازات السياســية واملصالــح الفئويــة او الحزبيــة
الضيقــة ،لصالــح نقــاط العمــل املشــرك االكرب ومســاحات التســوية الواســعة والشــاملة
ملختلــف القــوى ،واالهــم لصالــح هيــاكل الوطــن الجامــع.
هــذه الوســاطة بــن «خصمــن» اشــتدت بينهــا نقــاط ال ـراع لدرجــة صــارت معهــا
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التقدي ـرات العراقيــة والدوليــة تتخــوف
مــن تحولهــا اىل اشــتباك مســلح ،هــو
بذلــك ميــارس مهارتــه مثلــا اعتــاد ان
يفعــل حتــى عندمــا كانــت ملفــات
الخــاف تطــرح مــا بــن بغــداد واربيــل،
او حتــى داخــل البيــت الكــوردي نفســه.
ويــأيت نيجريفــان بــارزاين محمــا بــارث
حافــل مــن العمــل الســيايس املكثــف
طــوال اكــر مــن ثالثــة عقــود والــذي
قــاده تدريجيــا اىل اعــى منصــب يف
الســلطة يف اقليــم كوردســتان ،ثــم ليرتدد
اســمه مــرات عــدة كمرشــح محتمــل
للرئاســة يف العـراق ،فيــا تتعــزز صورتــه
كقيــادي يعمــل بهــدوء مهــا اشــتدت
االزمــات ،مســتفيدا مــن تراكــم خرباتــه
مهــا صعبــت املراحــل واملحطــات ،عــى
قاعــدة ان االزمــات ميكــن تحويلهــا
اىل فــرص ،وان مشــكالت العــراق هــي
دامئــا مبثابــة املشــكلة داخــل العائلــة
الواحــدة التــي تتطلــب بالتــايل :الحــوار
والتفــاوض.
ومنــذ عــن نائبــا لرئيــس الحكومــة
العــام  1996ثــم رئيســا للحكومــة العــام
 ،2006ثــم رئيســا لالقليــم العــام ،2019
هــزت العديــد مــن الــزالزل السياســية
واالقتصاديــة واألمنيــة العــراق مــن
اقصــاه اىل اقصــاه .وحتــى عــى صعيــد
الداخــل الكــوردي ،جــرت تحــوالت
كبــرة وبــرزت مخاطــر ال تحــى ،كانــت
ميكــن ان تكــون كافيــة النهــاء الحيــاة
السياســية اليــة حكومــة أو رئيــس،
لكــن ذلــك مل يحصــل ،مثلــا جــرى
مثــا يف العــام  ،2014عندمــا عصفــت
االنــواء بكوردســتان ،فانهــارت اســعار
النفــط العامليــة ،وظهــرت عصابــات
داعــش محتلــة مدنــا عراقيــة وكورديــة،
وقطعــت الحكومــة االتحاديــة ميزانيــة
االقليــم بســبب خالفــات حــول مبيعــات
النفــط ،وتدفــق مئــات اآلالف مــن
حشــود النازحــن اىل االقليــم .ومل يســمح
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نيجريفــان بــارزاين للحكومــة ان تســقط.
ويعتقــد مراقبــون ان مهمــة التحــدي
الجديــدة امــام نيجريفــان بــارزاين التــي
ســتقوده اىل بغــداد والنجــف ،هــي نتــاج
طبيعــي وبديهــي لــكل مــا ســبق ،يضاف
اليهــا ان رئيــس االقليــم نجــح خــال
العامــن املاضيــن يف نســج عالقــة طيبــة
مــع رئيــس الحكومــة العراقــي مصطفــى
الكاظمــي الــذي كان يــرد التحيــات
الكورديــة بأحســن منهــا ،فيســعى
بالتنســيق مــع الرئيــس بــارزاين اىل
فكفكــة تعقيــدات امللفــات الشــائكة مــا
بــن اربيــل وبغــداد والتــي تراكمــت يف
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الســنوات املاضيــة ،مــن قضايــا الحــدود
والثغــرات االمنيــة والرواتــب والعوائــد
النفطيــة وســنجار والتعــاون العســكري
وخاليــا االرهــاب ،مــا كان يعــزز جهــود
رأب الصــدع املشــركة بــن الرجلــن،
ويعــزز الثقــة املتبادلــة بينهــا.
وليــس رسا ان نيجريفــان بــارزاين ســيقوم
بتحــرك الوســاطة الجديــدة مســلحا
بهــذه العالقــة الجيــدة مــع الكاظمــي،
وبالتفويــض البديهــي الحاصــل كثمــرة
لنتائــج االجتامعــات واملشــاورات املكثفة
التــي حصلــت يف االيــام االخــرة ،وشــارك
فيهــا الكاظمــي ورئيــس الجمهوريــة

برهــم صالــح ورئيــس الربملــان محمــد
الحلبــويس وقيــادات االطــار التنســيقي
واالحــزاب املختلفــة ،باالضافــة اىل
ممثلــة االمــم املتحــدة يف العـراق جينــن
هينيــس بالســخارت التــي ســمح لهــا
اســتثنائيا مؤخـرا بزيــارة الســيد مقتــدى
الصــدر يف الحنانــة والتــي مــا كفــت
تدعــو اىل اهميــة اعتــاد الحــوار بــن
الجميــع للخــروج مــن االزمــة الحاليــة.
ومــن املرجــح ان تصــب زيــارة وزيــر
الخارجيــة فــؤاد حســن يــوم االثنــن ،اىل
طه ـران ومباحثاتــه مــع كبــار املســؤولني
االيرانيــن ،يف اطــار التحــركات املتعــددة

الجبهــات ،مبــا فيهــا حركــة نيجريفــان
بــارزاين ،للتوصــل اىل مخــارج تقــي
العراقيــن ،مخاطــر االحــراب الداخــي
الــذي ال تحمــد عقبــاه.
وال بــد ان نيجريفــان بارزاين ،قد استشــعر
كــا فعــل آخــرون -مخاطــر املرحلــةالتــي دخــل فيهــا الــراع الشــيعي-
الشــيعي ان صــح التعبــر والــذي تعــدى
نقطــة التنافــس بــن التيــار الصــدري
وبــن االطــار التنســيقي ،ليمــس يف ظــل
التحــركات االحتجاجيــة االخــرة ،رمــوز
ومؤسســات الدولــة كمبنــى الربملــان
ومجلــس القضــاء االعــى ،يف وقــت

احتــار املراقبــون يف محاولــة فهــم قواعــد
اللعبــة الجديــدة ومــا اذا كانــت تعتمــد
مبــدأ «اللعــب عــى حافــة الهاويــة»
ام انهــا تخطتهــا بالفعــل نحــو االنهيــار
التدريجــي للبــاد أو نســف صيغــة نظــام
دســتور العــام .2005
ولهــذا ،مــن املرجــح بحســب مراقبــن
ان تكــون اوىل بنــود وســاطة رئيــس
االقليــم ،محاولــة ان يحســم مــا اذا
كانــت اســس ال ـراع الحــايل مــا زالــت
ضمــن اطــار اللعبــة املقبولــة سياســيا،
ام انهــا تجاوزتهــا بالفعــل اىل املرحلــة
االكــر خطــورة ،وبالتــايل محاولــة طــرح
بنــود التســوية املمكنــة واملقبولــة مــن
مختلــف اط ـراف ال ـراع ،ورمبــا االهــم
الســعي اىل اســتدراج مقتــدى الصــدر
اىل ملعــب التنــازالت والحــوار ،خاصــة
ان الزعيــم الصــدري ،اثــار قلقــا واســعا
مؤخــرا بعدمــا قاطــع «حبــل النجــاة»
الــذي القــاه الكاظمــي عندمــا اســتضاف
جلســة للحــوار الوطنــي ،ومتنــع
الصدريــون عــى حضورهــا.
يســر نيجريفــان بــارزاين عــى درب
قناعتــه املعلنــة .يف ايار/مايــو املــايض
خــال زيارتــه اىل الســليامنية قــال
بوضــوح ان حاميــة العــراق أمــر مهــم
بالنســبة لنــا وينبغــي ان يكــون االقليــم
جــزءا مــن حاميــة الدولــة العراقيــة
وينظــر اىل ذلــك كواجــب مشــرك يقــع
عــى عاتــق العراقيــن كافــة ،مضيفــا ان
النظــام االتحــادي يف العــراق ســيكون
عامــا يف تقويــة ســيادة العــراق ولــن
يضعفــه بــل يقــوي مــن أوارص الرشاكــة
بــن مكوناتــه .وقــال ايضــا مبــا ال يــدع
مجــاال للشــك يف طبيعــة دور ورؤى
الرئيــس بــارزاين ،ان «أمــن أربيــل
وكوردســتان مــن أمــن العـراق ،وســيادتنا
ومصالحنــا مشــركة ،والنجــاح والفشــل
مشــرك ايضــا».
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ويف هــذا االطــار ،يلفــت املراقبــون اىل ان
حركــة بــارزاين الجديــدة باتجــاه بغــداد
والنجــف ،ليســت فقــط تأكيــدا عــى
حيويــة حضــور رئيــس االقليــم عــى
املســتوى العراقــي الداخــي -والكــوردي
ايضــا – وامنــا تؤكــد ايضــا قدرتــه
عــى التأثــر يف االوضــاع االقليميــة
والخارجيــة ،اذ مل يعــد رسا ،ان رشارات
االزمــة العراقيــة االن ،تتطايــر نحــو
اتجاهــات خارجيــة عديــدة ،ومراقبــة
عــن كثــب مــن ايــران اىل تركيــا اىل
الواليــات املتحــدة والســعودية وســوريا
وفرنســا والصــن وروســيا والالئحــة قــد
تطــول.
هنــاك ثقــل اقليمــي لنيجريفــان بــارزاين
ليــس مــن الســهل تجاهلــه ،مــن زيارتــه
ولقاءاتــه مــع قــادة العــامل واملنطقــة ،يف
باريــس ولنــدن وانقــرة وطهــران وابــو
ظبــي والدوحــة ودافــوس وغريهــا ،وهــو
جانــب يســاهم بالتأكيــد يف فتــح ابــواب
حــل العقــد واملخــارج امامــه.
وباختصــار ،فــإن نجــاح املهمــة البارزانية
يف بغــداد والنجــف ،مــن شــأنها ان تعــزز
مكانــة اقليــم كوردســتان ال يف بغــداد
وحدهــا ،وامنــا يف املحيــط االقليمــي
االوســع ،باعتبارهــا ملجــأ الحلــول
والحــوار والتســويات ،بقيــادة الرئيــس
بــارزاين الــذي رمبــا افــرض كثــرون
– خطــأ – انــه كان عليــه ان يتــرف
وفــق انحيــازات حزبيــة وفئويــة ضيقــة
باعتبــاره جــزءا مــن قــوى التنافــس
الحــايل ،لكنــه يف املقابــل ،آثــر خيــارات
الحكمــة والــروي ،والــرؤى االكــر نجاعة
وهــدوءا ،مــا يجعــل ورقــة «الطأمنينــة»
هــي الورقــة االكــر أهميــة يف أوراق
نيجريفــان بــارزاين املتعــددة التــي
يحملهــا عــادة معــه يف املهــات التــي
تبــدو مســتحيلة.
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فنانات كورديات متسلحات بالريشة والفن
دفاعا عن المساواة والحرية

كــورديــــات

اعتبر «معهد واشنطن»
األمريكي أن الفن أصبح
بمثابة سالح للنساء
الكورديات من اجل
رواية قصصهن كشكل
من اشكال المقاومة،
حيث يحاربن من اجل
نيل حقوقهن متسلحات
بريشة الرسم بدال من
السالح.
فيـــلي

وبدايــة ،أشــار تقريــر املعهــد األمريــي
الــذي كتبتــه الباحثــة شــيالن فــؤاد
حســن والتــي لهــا أبحــاث يف الدراســات
الــرق أوســطية والكورديــة ،وعملــت
ســابقا يف «املعهــد الكــوردي يف
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واشــنطن» ،إىل أن الفــن يعتــر الركيــزة
الثقافيــة ألي مجتمــع ،وأن املســاواة بــن
الجنســن والحريــة السياســية هــي التــي
تســاعد عــى ازدهــار املجتمعــات.
ويقــول التقريــر ،الــذي نــر باللغــة

االنجليزيــة ،وترجمتــه مجلــة «فيــي»،
إن هذيــن العنرصيــن بــدآ يف اآلونــة
األخــرة باالنصهــار يف املجتمــع الكــوردي
وكانــت النتيجــة وســيلة فعالــة لنســاء
كوردســتان إلخبــار قصصهــن والحفــاظ
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عــى الــروح الجامعيــة لشــعب محتــل
بــا وطــن ،مضيفــا انــه «يف ظــل الظروف
السياســية التــي يــرزح تحــت وطأتهــا مــا
بــن ثالثــن اىل أربعــن مليــون كــوردي
حيــث شــهدوا عــى حظــر اســتخدام
لغتهــم ودمــار قراهــم ،أصبــح أي إبــداع
ثقــايف مــن قبــل الكــورد مبثابــة شــكل
مــن أشــكال املقاومــة».
واضــاف التقريــر انــه «حتــى الفــن غــر
ـد ذاتــه فعــل متــرد
الســيايس أصبــح بحـ ّ
إلثبــات الــذات» ،مشــرا اىل ان هــذا
االندفــاع الفنــي يعتــر طبيعيــا بالنظــر
إىل أن «املســألة الكورديــة» بقيــت
محظــورة لعقــود ومج ّرمــة ومخفيــة مــن
الســاحات العامــة ،مــا عنــى أن العديــد
مــن النســاء الكورديــات بشــكل خــاص
كان لديهــن الكثــر ليقلنــه حــن ُأتيحــت
لهــن الفرصــة أخــرا».
ّ
ولفــت إىل أن هــذه األصــوات بــات
باإلمــكان التعبــر عنهــا مــن خــال الفــن
الــذي مي ّثــل أداة لرســم معــامل املجتمــع
الجديــد.
وذكــر ان هنــاك مجموعــة كبــرة مــن
الفــن الكــوردي املعــارص الــذي يتطلــب
وصفــه الكثــر مــن الكتــب ،مشــرا
عــى ســبيل املثــال إىل املج ّلــد الصــادر
يف العــام  2017عــن «إمياغــو مونــدي»
بعنــوان :بــن الســطور :الفنانــون الكــورد
املعــارصون ،عــن  115فنانــا معــارصا.
الفن من خلف قضبان زنزانة
واشــار التقريــر اىل ان زهــرة دوغــان،
هــي واحــدة مــن الفنانــات الكورديــات
الرائــدات اللوايت يســتحوذن عــى اهتامم
العــامل ،وهــي أمضــت ثــاث ســنوات
تقريبــا يف الســجون الرتكيــة بــن 2017
تجســد
و  2019بســبب لوحــة رســمتها ّ
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مدينــة نصيبــن الكورديــة املدمــرة.
وتابــع أنــه عندمــا مثلــت أمــام املحكمة،
اتُهمــت بأنهــا «تتجــاوز حــدود الفــن»،
وحــن ســألها القــايض عــن ســبب رســمها
لتلــك اللوحــة ،أجابــت أن الدولــة هــي
فعليــا مــن صنعــت هــذه الصــورة ،وأنهــا
كانــت تنقــل فقــط الدمــار الــذي خ ّلفتــه
قائلــة »:أنتــم فعلتــم ذلــك وأنــا رســمته
فحســب».
وتابــع التقريــر انــه خــال وجودهــا يف
الســجن ،اســتمرت دوغــان يف مامرســة
الفــن رغــم املخاطــر ،مســتذكر ًة «يف
الســجن ،كان لــدي خيــاران :إمــا القبــول
بالواقــع والشــكوى ،أو محاولــة املــي
بفنــي كوســيلة للمقاومــة».
ومــن اجــل ان تضمــن متابعــة فنهــا
خــال تلــك الســنوات الثــاث تقريبــا،
تحتــم عــى دوغــان أن تكــون ّ
خلقــة
يف رســوماتها وأن تجــد املــواد املناســبة
للوحاتهــا ،اذ يف ظــل عــدم وجــود
ورق ،اســتعانت بالصحــف والكرتــون
واألقمشــة كأســاس للوحاتهــا ،وهــي
مــن اجــل الحصــول عــى االلــوان،
لجــأت إىل مجموعــة واســعة مــن املــواد،
فاألعشــاب املطحونــة للــون األخــر،
والكرنــب لألرجــواين ،والرمــان أو الــدم
للــون األحمــر ،والكركــم لألصفــر ،وأقــام
الحــر األزرق ،وحبــوب الــن للبنــي،
و رمــاد الســجائر للرمــادي والبهــار
لألســود ،ثــم قامــت بتهريــب أعاملهــا
الفنيــة املتعــددة مــن الســجن بواســطة
الغســيل املتســخ.
وبعدمــا أطلــق رساحهــا مــن الســجن،
غــادرت الفنانــة الكورديــة البالغــة مــن
العمــر  31عامــا آنــذاك تركيــا وأقامــت
معرضً ــا كبــرا ألعاملهــا التــي رســمتها

أثنــاء وجودهــا يف الســجن.
وقالــت دوغــان أن «املشــهد الفنــي يف
كوردســتان يتغــر برسعــة يف الوقــت
الراهــن ومثــة موجــة مــن الفنانــن
الجــدد املبدعــن».
وحــول مكانهــا يف حركــة التغيــر
األشــمل ،قالــت دوغــان« :نحــن الكــورد
نحــارب مــن أجــل حقوقنــا منــذ أكــر
مــن  100ســنة .البعــض اختــار املحاربــة
باألســلحة ،ولكــن يجــب أن نتعلــم
املحاربــة بأســاليب أخــرى .والفــن هــو
أحــد هــذه األســاليب بالنســبة يل».
وذكــر التقريــر ان دوغــان تعتــر أن
هــذه املعركــة متمحــورة حــول إحيــاء
الثقافــة واملحافظــة عليهــا ،قائلــة «يف
بلــديُ ،دمــ ّرت هــذه الذكــرى لقــرون،
ومــن خــال القضــاء عــى أرشــيفنا
التاريخــي ،يحاولــون زجنــا يف دوامــة
النســيان واالندثــار وعــدم الوجــود،
والشــعب املجــ ّرد مــن ذاكرتــه هــو
شــعب مهــزوم ،ويكتــي التوثيــق يف
معظــم أعــايل أهميــة كبــرة .ومــن
خــال الرســومات ،ســواء املســتلهمة
مــن الوثائــق أو املســتقاة منهــا ،أحــاول
تخليدهــا».
حني يكون املجتمع هو السجن
واشــار التقريــر اىل انــه جانــب زهــرة
دوغــان ،هنــاك العديــد مــن الفنانــات
الكورديــات اللــوايت يتحديــن التقاليــد
املحافظــة ويطالــن باملســاواة بــن
الجنســن وحقوقهــن كإنســان.
وتنــاول التقريــر معرضــا مثــرا لالهتــام
اقيــم يف حزيران/يونيــو العــام ،2021
أطلقــت خاللــه الفنانــة نيغــا ســام عليــه
عنــوان «القبــو» يف مدينــة الســليامنية
حيــث تــم عــرض أعــال فنانــن كــورد

مــن الشــباب املؤيديــن للمســاواة وهــم
يعالجــون مســائل تتعلــق بحالــة املــرأة
يف املجتمــع الكــوردي.
ولفــت التقريــر اىل ان املــرف عــى
املعــرض وصــف األعــال الفنيــة بأنهــا
تنــدرج ضمــن إطــار «منظــور جديــد»
يتحــدى املحرمــات التقليديــة واملســائل
املتعلقــة بجســد املــرأة ،كجراحــة
التجميــل ،وامتــاك الرجــل املفــرض
لجســد املــرأة ،ووجــود املــرأة يف
املســاحات العامــة ،والقواعــد املحافظــة
املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي.
واوضــح التقريــر ان هــذا املعــرض ســلط
الضــوء ايضــا عــى فنانــة أخــرى تســعى
إىل تحويــل املجتمــع الكــوردي وهــي
تــارا عبداللــه التــي اطلقــت يف العــام
 2021مرشوعهــا البــري «مينــة» الــذي
يخــر قصــص نســاء تعرضــن للعنــف،
وهــو مــروع اســتغرق  3شــهور لجمــع
قطــع مالبــس مــن  99678امــرأة معنفــة
حيــث جــرت مقابلــة كل واحــدة مــن
ـم جمــع مالبســهن يف
هــؤالء النســاء وتـ ّ
عمــل فنــي حيــك مــن مالبــس النســاء
وامتــد عــى طــول  4800مــر مــن
حديقــة الشــعب يف الســليامنية وصـ ً
ـول
إىل دار العــدل يف املدينــة.
وباالضافــة اىل ذلــك ،تتحــدى أعــال
الفنانــات مــن الشــتات الكــوردي
املجتمــع ،عــى غـرار راز كزيــدان ،وهــي
كورديــة مقيمــة يف لنــدن وولــدت يف
الســويد وترعرعــت يف بريطانيــا ،لتعــود
بعدهــا إىل إقليــم كوردســتان يف العــام
 2014بهــدف دمــج عامل ْيهــا م ًعــا.
واشــار التقريــر اىل ان كزيــدان تجمع بني
فــن الوســائط والتصويــر الفوتوغــرايف،
وتختــص بالتصويــر الرقمــي األرشــيفي

إلعــادة صياغــة القصــص القدميــة
للفلكلــور الكــوردي والشــعر بصبغــة
جديــدة مــن األلــوان .وتابــع قائــا ان
كزيــدان تعتمــد يف أعاملهــا تــرك النســاء
مــن دون وجــوه يك تعكــس القمــع الــذي
تتعــرض لــه املــرأة ورصاعهــا الطويــل
واملتواصــل عــى امتــداد األجيــال حتــى
يومنــا هــذا.
ونقــل التقريــر عــن كزيــدان وصفهــا
ملهمتهــا الفنيــة هــذه قائلــة «إن
مكافحــة الظلــم واالضطهــاد ال تقتــر
عــى التســلح والذهــاب إىل املعركــة ،فأنا
أحــارب غيــاب العمــل اإلبداعــي بقيــادة
املــرأة يف املجتمــع الكــوردي .كــا أن
ثــورة النســاء ال ميكــن أن يقودهــا رجــال
يرتــدون البــدالت»!.
وختــم التقريــر باإلشــارة اىل ان أهــداف
الفنانــات الكورديــات ميكــن تلخيصهــا يف
روايــة الرســامة ميديــا أرمــاين مــن رأس
العــن يف روج آفــا والتــي هربــت مــن
مدينتهــا عندمــا احتلتهــا تركيــا ودخلهــا
متطرفــو جامعــة إســامية يف العــام
 .2019وتابــع ان ارمــاين بعــد هروبهــا
اىل القامشــي ،التحقــت مبركــز «مالفــا
للفنــون» ملواصلــة تحســن مهاراتهــا
يف الرســم ،مدركــ ًة كيــف أن «ثــورة
روج آفــا ســاهمت يف متهيــد الطريــق

أمامنــا نحــن الفنانــات .فالثــورة رشّعــت
أبــواب املجــال العــام أمامنــا .لقــد شــهد
املجتمــع تحـ ً
ـول كبـ ًرا يف وجهــات النظــر
إزاء النســاء .وقــد ظهــرت مواهــب
النســاء املخفيــة إىل العلــن».
ونقــل التقريــر عــن أرمــاين قولهــا حــول
أعاملهــا الفنيــة ان «لوحــايت تعكــس
الســام والطبيعــة والنســاء ،كــا ترمــز
إىل التعايــش املشــرك بــن عــدة أديــان
يف منطقتنــا حيــث نعيــش بســام .أنــا
ـر مــن خــال لوحــايت عــن شــوقي إىل
أعـ ّ
مدينتــي وعــن أملــي يف الوقــت نفســه».
وخلــص التقريــر اىل القــول ان الجملــة
االخــرة الرمــاين تعكــس تجربــة
الكورديــات بشــكل جيــد ،والتــي هــي
مزيــج مــن الشــوق املفعــم باألمــل واألمل
يف عــامل ال يـزال ال يضمــن املســاواة بــن
الجنســن والحريــة السياســية .واضــاف
التقريــر انــه «يف حــن ّ
يطلــع اإلعــام
الغــريب عــى معلومــات إضافيــة عــن
معانــاة الكورديــات يف ســاحة املعركــة
الفعليــة ضــد جامعــات مثــل داعــش،
فانــه ســيكون عــى درايــة أيضــا بامليادين
األخــرى التــي تحــارب فيهــا الكورديــات
للحصــول عــى حقوقهــن متســلحات
بريشــة الرســم بــدال مــن الســاح».

«طعــم الشــاي هنــا لــه نكهــة خاصــة ال تجــده
فــي بقيــة أماكــن اربيــل اضافــة الــى االغانــي
القديمــة التــي تجعــل الجلــوس فــي المقهــى
أمــرا ممتعــا جــدا».
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فيلي
الملف الفيلي

بضعة اضواء على التواجد الفيلي في مركز بغداد
بمــا ان موضــوع الكــورد الفيلييــن البغدادييــن موضــوع واســع
ومتشــعب ،فاننــا ارتأينــا القــاء نظــرة قــد تكــون عامــة علــى
بعــض تواجدهــم فــي العاصمــة بغــداد ،بأمــل مواصلــة ذلــك
والدخــول فــي الجزئيــات فــي موضوعــات الحقــة.
فيــلي

وتفيــد املصــادر التاريخيــة ان بغــداد قبــل ان يبنــي الخليفــة العبــايس ابــو
جعفــر املنصــور ســورها الدائــري وابوابهــا االربعــة ،كانــت عــى شــكل قــری
و مســتوطنات كورديــة تعــود اىل مــا قبــل االســام وهــي تحمــل اســا كورديــا
وهــو االســم الحــايل بغــداد ،التــي يتواجــد فيهــا بحســب املصنفــن نحــو مليــون
ونصــف املليــون كــوردي ،ويلفتــون اىل ان بنــاء اســوار املدينــة مــن قبــل املنصور،
كان علــی يــد معامريــن وعــال البنــاء الكــورد الذيــن ظــل لهــم دور رئيــس يف
بنــاء ابنيــة بغــداد ،عــى حــد وصفهــم.
واســتنادا اىل املؤرخــن ومعــارصي بغــداد كان يف العاصمــة يف القــرن الحــادي
عــر حــي باســم «محلــة األكــراد» يقــع يف وســط العاصمــة ميتــد مــن بــاب
الشــيخ اىل شــارع شــيخ عمــر ،منوهــن اىل ان ســكان هــذه املناطــق االغلبيــة
منهــم مــن الكــورد الفيليــن؛ وأمــا شــارع الكفــاح ففيــه محلــة باســم (عكــد
االك ـراد) ويقــع يف غربهــا وشــال غربيهــا مســجد ومرقــد الشــيخ عبــد القــادر
الكيــاين وتنتهــي املحلــة باملســجد وموقعــه مرتفــع نوعــا مــا كتــل قليــل االرتفــاع
.
ويفيــد املؤرخــون ان يف بغــداد كان هنــاك حــي أخــر للكــورد يقــع يف الطــرف
الرشقــي مــن ســاحة امليــدان الواقعــة عنــد وزارة الدفــاع رشقــا وكذلــك يف رشقــي
بــاب املعظــم ويطــل بالــدور الســكنية عــى شــارع الجمهوريــة مــن الشــال
الرشقــي وليــس بينــه وبــن امليــدان ســوى هــذا الشــارع ويســمى حتــى االن بـــ
(تبــه األك ـراد) .
وبحســب املؤرخــن تشــر االصــول التاريخية الســاء املحــات والعكود واملســاجد
للكــورد انهــم ســكنوا ضواحــي العاصمــة منــذ زمــن بعيــد ،فمحلــة (تبــه االكراد)
التــي كانــت تقــع بــن امليــدان والباروديــة ســميت بهــذا االســم الن ســكانها
مــن العائــات الكورديــة منــذ منتصــف عــام 1850ميــادي وكانــت محلــة تبــه
االكـراد تضــم ايضــا عكــدا باســم عكــد الكــرد وكذلــك محلــه (الدســابيل) التــي
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كانــت تقــع بــن محلتــي رأس الســاقية
وقهــوة شــكر وكانــت تســكنها عائــات
الكــورد الفيليــن كــا كان فيهــا مســجد
باســم (مســجد الدســابيل) وقــد طمســتها
االحــداث السياســية وإجــراءات النظــام

املبــاد ضــد الكــورد الفيليــن ،بحســب
املراقبــن.
ويتواجــد يف بغــداد (عكــد أو دربونــة) ميتــد
مــن شــارع الفضــل الواصــل بــن شــارع
الجمهوريــة ومحلــة الفضــل وهــو قريــب

مــن (تبــه األكــراد) ويعــرف (بدربونــة
الجــايل) نســبه اىل الجالليــة مــن القبائــل
الكورديــة القدميــة ،وتشــر املصــادر اىل
ان الكــورد الذيــن ســكنوا بغــداد منــذ
مــدد طويلــة كانــوا جــزءاً مهــا مــن
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مكوناتهــا االجتامعيــة وحركتهــا االقتصاديــة
والعمرانيــة والتجاريــة وأن مــن كان كثــر
االطــاع ببغــداد وســكانها يقــدر نســبة
الكــورد فيهــا مبــا ال تقــل عــن ربــع أو
خمــس ســكانها حتــی يف عــر االحتــال
العثــاين ،بحســب قولهــم.
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ومــن املحــات والعكــود ذات الغالبيــة
الكورديــة الفيليــة يف بغــداد محلــة الشــيخ
عبــد القــادر وعكــد القصــاب وخانــه قهــوة
ســلامن وعكــد الحــروب وعكــد االغــوان
وعكــد الشــيخ االلفــي وقهــوة الزنبلــة
وعكــد الغســان وقهــوة أم النخلــة وعكــد

الشــيخ رفيــع وعكــد تكييــة القنديلجــي
وعكــد تكيــه البكــري ،وتنتــر فيهــا قبائــل
وعشــائر مــن ابرزهــا عشــرة أركــوازي
وعشــرة ســورمريي و عشــرة ملــك شــاهي
وعشــرة زهــاوي مــن قبيلــة كلهــور و
عشــرة ٓقــره لــوس مــن قبيلــة كلهــور،

وعشــائر ٲخــری عــى وفــق تصنيفاتهــم.
وتذكــر املراجــع ان «األكــراد الفيليــن»
ينحــدرون مــن مــدن وبلــدات محاذيــة
للحــدود مــع إي ـران مثــل خانقــن ومنــديل
وبــدرة وجصــان ،وقــدم أجدادهــم إىل
العاصمــة نهايــات العهــد امللــي ،واســتقروا

يف عــدة مناطــق مــن بينهــا محلــة الصدريــة وشــارع الكفــاح وســط بغــداد.
وشــارع الكفــاح مــن الشــوارع الطويلــة يف بغــداد اذ ميــر بثــاث مناطــق هــي البــاب الرشقــي
ومنطقتــي النهضــة وبــاب املعظــم و يبلــغ طــول الشــارع نحــو  5كــم وكانــت بيوتــه مــن
القصــب والطــن ولكــن حركــة العمــران فيــه بــدأت العــام  1930وقــد شــهدت ســنوات
االربعينــات والخمســينات إنشــاء عــدد كبــر مــن العــارات واالبنيــة الحديثــة ،وأطلــق عــى
الشــارع يف العهــد امللــي تســمية شــارع امللــك غــازي وبعــد قيــام ثــورة  1958ثــم ســمي
بشــارع الزعيــم ثــم أطلقــت عليــه تســمية شــارع الكفــاح.
وهنــاك مســجد جامــع الخــاين الــذي يضــم مرقــد الرشيــف محمــد بــن عثــان املشــهور
بالخــاين ومســجدا رساج الديــن وصــدر الديــن الواقعــان يف منطقــة الصدريــة فضــا عــن
مســجد محمــد االلفــي الــذي بنــاه حبيــب اغــا الدركــزي وحســينية الكــورد الفليــن يف منطقــة
عكــد االك ـراد الــذي شــيدها الســيد مصطفــى اواســط االربعينــات مــن القــرن الثــاين عــر
وحســينية الكــورد الفليــن التــي شــيدها الحــاج احمــد االحمــدي العــام .1941
وتشــر املصــادر التاريخيــة اىل ان منطقــة الصدريــة التــي يســكن معظمهــا الكــورد الفيليــون
يف مركــز بغــداد هــي يف االصــل محلتــن اندمجتــا ببعضهــا والتــكاد متيــز حــدوداَ فاصلــ َة
لهــا بالوقــت الحــارض حتــى أصبحتــا محلـ َة واحــدة تقــع بــن محــات الهيتاويــن وصبابيــغ
اآلل والحــاج فتحــي ورأس الســاقية وبــاب الشــيخ وهــذه املحلــة كانــت تعــد يف العــر
العبــايس القســم األخــر مــن محلــة املأمونيــة ومقربتهــا التــي كانــت تعــرف مبقــرة الزراديــن
نســب َة لصانعــي الــزرود (الــدروع) التــي تلبــس يف القتــال ،بحســب املصــادر التــي تشــر اىل
ان «الصدريــة» عرفــت بهــذا اإلســم نســبة لدفينهــا الشــيخ صــدر الديــن محمــد بــن محمــد
الهــروي املــدرس يف املدرســة البشــرية واملتــوىف ســنة  677للهجــرة.
وتذكــر املصــادر ان تســمية رساج الديــن جــاءت نســبة للمحــدث املقــرئ الشــيخ رساج الديــن
عمــر بــن عــي بــن عمــر الحســيني القزوينــي الشــافعي تــويف ســنة  750للهجــرة فأقيــم عــى
قــره مســجد عــرف بجامــع رساج الديــن وإليــه نســبت املحلــة التــي حولــه ويشــر بعــض
املحدثــن أنــه دفــن يف صدريــة بغــداد وهــي محلــة الصدريــة نفســها ثــم اشــتهر أمــر قــره
حتــى عــرف قســم مــن محلــة الصدريــة بـراج الديــن نســب َة إليــه وتعــد محلــة رساج الديــن
داخلــة يف محلــة الصدريــة.
وتنــوه املصــادر اىل ان محلــة الصدريــة ضمــت يف العصــور الســابقة بعــض العگــود منهــا
عگــد األباريــق و عگــد الســبيل خانــه و عگــد الصــدري و عگــد التكمجيــة و عگــد الحيــاج
(الحيــاك) و عگــد حبيــب؛ وضمــت يف العصــور الالحقــة ،عگــد الدوكجيــة وعگــد الكبــي
وتعنــي الگبــة ،كذلــك بعــض األزقــة مثــل ،دربونــة املعــدان واآلتــون (املوقــد).
ومــن أبــرز معــامل محلــة الصدريــة جامــع رساج الديــن وكان فيــه مدرســة تــدرس فيهــا العلــوم
العقليــة والنقليــة ولهــذا الجامــع رواق رائــع البنــاء وأمــام ذلــك الــرواق ســاحة صغــرة تضــم
رضيــح الشــيخ رساج الديــن وأول عــارة معروفــة لــه جــرت ســنة  1131للهجــرة بأمــر وايل
بغــداد الوزيــر حســن باشــا وقــد أنشــئ عنــده ســقاية يصــل إليهــا املــاء عــن طريــق قنــاة
عاليــة مبنيــة عــى العقــود يرفــع إليهــا املــاء مــن كــرد (دوالب) يصــب عنــد شــاطئ دجلــة
يف رشيعــة الســيد ســلطان عــي ومــازال الجامــع عامـراَ وأعيــد بنــاؤه عــى هيــأة جديــدة يف
ســبعينات القــرن املــايض والســنوات الالحقــة ،بحســب املصــادر.
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روايــة جديــدة ،تــدور مفاصلهــا حــول مأســاة اإلبــادة الجامعيــة التــي تعرض
لهــا الكــورد الفيليــن وتحــي قصــة أحــد أفـراد هــذه الرشيحــة بنــدر الفيــي،
الــذي شــاءت مقتضيــات الــرورة أن يولــد ويرتعــرع يف الســجن ألســباب
غــر معروفــة.
ولــد بنــدر الفيــي عــام  1980يف ســجن ببغــداد ،بأمــر مــن املســؤولني الكبــار
يف النظــام العراقــي الســابق ،كان يجــب أن يبقــى هــذا الطفــل يف الســجن
ويكــر هنــاك ،حيــث تتنــاول هــذه الروايــة قصــة حيــاة بنــدر وترعرعــه يومــا
بعــد آخــر.
يــروي الكتــاب بختيــار عــي ،قصــة االشــياء الصغــرة التــي يتســلق بهــا بنــدر
الفيــي ،ســلم حيــاة صعبــة خطــوة فخطــوة.
الكتــاب يســر بشــكل ليــس بــارسع مــن حيــاة بنــدر نفســه وهــو يــرد
قصــة اللحظــات املهمــة واالضطرابــات النفســية املفاجئــة لشــخص يعيــش يف
ســجنه االبــدي وعنــده فرصــة ضئيلــة لرؤيــة العــامل وفهمــه.
يعيــش بنــدر يف عــامل منقســم إىل جبهتــن ،جبهــة مســؤويل الســجن مــع
جبهــة الســجناء واملحكومــن ،جبهــة منظمــي شــؤون املــوت ،وجبهــة الذيــن
يتــم إرســالهم إىل القــر.
بنــدر مــن البدايــة إىل النهايــة ضحيــة لقــوى كــرى متــر عــر تاريــخ العـراق
دون أن يعــرف أو يفهــم شــيئا ،فهــو طفــل مســتبعد مــن الحيــاة والتاريــخ
مــع ذلــك يشــعر مبــرور جميــع األعاصــر والزوابــع العنيفــة واملدمــرة عــى
جســده.
تُظهــر الروايــة الضغــط الرهيــب الــذي متارســه البيئــة السياســية عــى النــاس
لجعلهــم جــزءاً منهــا ،لكــن هــذا ليــس ســوى جانــب واحــد مــن هــذا العمــل،
كــا يقــول الـراوي.
يف البدايــة يبــدو أن كل يشء تأمــل وتعمــق يف النفــس البســيطة والعفويــة
لشــخص تــم تصغــر عاملــه بشــكل يجعــل مــن كل يشء تافــه ميثــل لــه
هبوطــا عــى نجــم غريــب ويظهــر كأنــه يشء كبــر ومهــم.
إن نقــل هــذا ال ـراع للقــارئ هــو جــزء مــن الرغبــة يف هــذا النــص ،كيــف
يــرى املــرء كل األشــياء الغريبــة التــي تعتربهــا أعيننــا ونظراتنــا وإدراكنــا
تافهــة وغــر مهمــة.
عــامل بنــدر ،بحســب كاتــب الروايــة ،هــو عــامل تــم اختزالــه إىل أقــى حــد،
ولكــن يف هــذا االختـزال نفســه ،يرينــا كيــف يكــون هــذا العــامل أكــر وضوحــا
"بانوراميــا" يف رؤيــة واســعة.
وتشــكل هــذه الروايــة ،انعكاسـاً ملأســاة جــزء كبــر ومنــي مــن أمــة الكورد،
أال وهــي مأســاة الكــورد الفيليــن ،بنــدر الفيــي ليــس مجــرد اســم ،بــل ميثــل
مكونــا يعيــش دامئــا يف الســجن واالغــراب.
ومــن املقــرر أن يتــم نــر هــذه الروايــة يف املســتقبل القريــب مــن قبــل
"رهنــد ســنرت" .Rahand Center
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كنا قد تناولنا في موضوع سابق
نظرة عامة لمناطق وسط بغداد
التي تركز فيها الكورد الفيليون
منذ القدم التي اشتركوا في
شتى نشاطاتها االجتماعية
واالقتصادية؛ وفي موضوعنا
هذا نحاول اإللمام ببعض مظاهر
وحياة منطقة هامة لطالما
تركزت فيها معالم حياة زاخرة
باأللفة والروح االجتماعية ،ونعني
بها منطقة «شارع الكفاح».

شارع الكفاح
رمز التعايش واأللفة االجتماعية
فيــلي
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وشــارع الكفــاح الــذي يعــد مــن الشــوارع الطويلــة يف بغــداد
ميــر مــن منطقــة بــاب املعظــم صعــودا اىل النهضــة ثــم
البــاب الرشقــي ،ويقــدر طــول الشــارع بخمســة كيلومــرات
وكانــت بيوتــه مــن القصــب والطــن ،وبــدأت حركــة العم ـران
بامتــداده يف ثالثينــات القــرن املــايض ونشــطت يف األربعينيــات
والخمســينيات وانشــأ بامتــداده عــدد كبــر مــن العــارات
واالبنيــة الحديثــة ،بحســب الوثائــق التاريخيــة.
وتشــمل املنطقــة التــي ميتــد فيهــا الشــارع محــات "الصدريــة"
و"عكــد االكــراد" و"كهــوة شــكر" و"الفناهــرة" و"اجميلــة"
و"فضــوة عــرب" ومحلــة "بنــي ســعيد" و"فضــوة مرجــان"
و"رأس الســاقية" و"بــاب الشــيخ" و"دربونــة الخــزرج" و"ابــو
َد ْو َد ْو" و"ابــو ســيفني" و"قنــر عــي" و"املهديــة" و"الفضــل".
وتغــرت تســمية الشــارع بحســب ظــروف البلــد املتغــرة مــن
شــارع امللــك غــازي اىل شــارع الزعيــم ثــم شــارع الكفــاح.
وتذكــر املصــادر التاريخيــة ،ان املــكان كان ارضــا زراعيــة خاليــة
مــن العمــران حتــى اوائــل القــرن الثالــث الهجــري حيــث
بنــى املأمــون قــره ليبــدأ العم ـران باالتســاع لتنشــأ البســاتني
والحدائــق واملحــال التجاريــة وقــد ســميت منطقــة تركــز املحــال
باملأمونيــة التــي تضــم القشــلة والدهانــة ورساج الديــن ،وقــد
ازدهــرت تلــك املحــال يف القــرن الخامــس الهجــري ويف القــرن
الثامــن امليــادي بــدأ العمــران بالتطــور يف منطقــة شــارع
الكفــاح وكان مــن أهــم محالتــه القدميــة دربونــة الجلبــي
واالثــوت والعــزة والبســتان والوثبــة ،وبنــي فيــه حاممــان واحــد
للنســاء وآخــر مالصــق لــه للرجــال ،وهــو يزدحــم الســيام يف
فصــل الشــتاء وان اغلــب مــن يــأيت اليــه مــن املحافظــات رجــاال
ونســاء ،عــى وفــق الباحثــن.
ومــن ابــرز معــامل شــارع الكفــاح ســاحة الســباع التــي انشــئت
عنــد تصميــم الشــارع ،وبحســب ســكان املنطقــة كانــت
حديقــة غنــاء فيهــا متاثيــل ألســود تخــرج مــن فمهــا نافــورات
املــاء وتحيطهــا املطاعــم الصغــرة ،اال انهــا اآلن صــارت ســاحة
تحيطهــا ورش املــواد االنشــائية الصغــرة واملتخصصــة بانابيــب
املــاء والشــيش وماطــورات املــاء ،بحســب وصفهــم.
وبحســب املصــادر فــان الكفــاح هــو شــارع الكــورد الفيليــن
نظـرا لكثافــة تواجــد عائــات الكــورد الفيليــن يف شــتى مناطقــه
وتعــد املحــات الســكنية املتوزعــة عــى جانبيــه مــن اقــدم
املناطــق التــي ســكنها اهــايل بغــداد ومنهــا محلــة الفضــل
و املهديــة وقنربعــي والبــو شــبل وابــو ســيفني وابــودودو و
طاط ـران و العيــدرويس وعكــد االك ـراد وعكــد الجــري وفضــوة
عــرب وكهــوة شــكر والصدريــة وهــي مثــل كل املحــات
املتبقيــة تتميــز بجانبهــا الــرايث مــن حيــث الطــراز البنــايئ
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القديــم  ،فالبيــوت العالقــة بالقــدم تعلوهــا
الشناشــيل ،بحســب تعبــر الباحثــن.
ويلفــت الباحثــون اىل ان هــذا الشــارع رمــز
للتعايــش الســلمي بــن ســكانه ومحالــه
الســكنية بشــتى تنوعهــم مشــرين اىل
ب ـراءة اهلهــا وحســن معرشهــم وطيبتهــم
ونزوعــم للعيــش والبقــاء بســام و
طأمنينــة ،بحســب تعبريهــم ،ومــرد ذلــك
بحســب قولهــم ،عائــد اىل حســن الجــوار
و التمســك بالتقاليــد ومنهــا احيــاء اهــايل
تلــك املحــات املناســبات املشــركة ومنهــا
ذكــرى عاشــوراء وكذلــك املناســبات الدينيــة
الثــي تجــري يف رضيــح الشــيخ عبــد القــادر
الكيــاين الــذي يشــهد زيــارة االلــوف مــن
الــزوار مــن مختلــف دول العــامل ،كــا ان
الشــارع يضــم مرقــد الصحــايب "قنــر" الــذي
ســميت املنطقــة املحيطــة باســمه وهــي

وبحســب الباحثــن واملؤرخــن فــان الكــورد
الفيليــن مــن اقــدم املجتمعــات التــي
ســكنت محــات هــذا الشــارع وكان لهــم
بصمتهــم يف انعــاش الواقــع االقتصــادي يف
بغــداد عــن طريــق تواجدهــم يف ســوق
الشــورجة الواقعــة بــن شــارع الرشــيد
وشــارع الكفــاح منــذ اربعينيــات القــرن
املــايض وتحديــدا بعــد هجــرة اليهــود،
بحســب تصنيفهــم.
وبدورهــم تعــرض الكــورد الفيليــون اىل
عمليــات تهجــر متكــررة ،واحــد وجهــاء
الفيليــن تــرع ببيتــه ليكــون مدرســة
ابتدائيــة يف منطقــة بــاب الشــيخ وســميت
مبدرســة "الكــورد الفيليــة" التــي قــام
النظــام املبــاد بتغيــر اســمها بعــد انقــاب
الثامــن مــن شــباط عــام  ، 1963واســتدركوا
انهــا عــادت اىل اســمها القديــم بعــد ســقوط

«تلــك المقاهــي تذكــر بالموقــف البطولــي الــذي
وقفــه ابنــاء المنطقــة وفــي مقدمتهــم الكــورد
الفيلييــن عندمــا قاومــوا ببســالة وباســلحة
تقليديــة زحــف دبابــات النظــام الشــوفيني عنــد
تقدمهــا علــى وزارة الدفــاع وتمكنــوا مــن اعطاب
عــدد مــن اليــات االنقالبييــن في  8شــباط ..»1963

مــن املحــات التــي تأسســت فيهــا مدرســة
املهديــة يف عرشينــات القــرن املــايض التــي
درس فيهــا الزعيــم عبــد الكريــم قاســم
وشــخصيات وطنيــة اخــرى كــا متتــاز هــذه
املحلــة بتواجــد ســوق "حنــون" الــذي يعــد
مــن اقــدم اســواق بغــداد.
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النظــام املبــاد يف عــام  ،2003الفتــن اىل
ان مئــات التالميــذ مــن ابنــاء املنطقــة ال
زالــوا يداومــون فيهــا وكان املتــرع ينتمــي
اىل قبيلــة ملكشــاهي التــي هــي احــدى
القبائــل الكورديــة العريقــة ،بحســب
وصفهــم ،مزيديــن انــه كان للمكــون

الفيــي دوره يف تنشــيط الحركــة الرياضيــة
عــن طريــق تشــكيل فــرق شــعبية اتخــذت
مــن املقاهــي املتواجــدة مق ـرات لهــا مثــل
مقهــى الحــاج خــداداد ومقهــى هاشــم
ومقهــى اهــايل بــدره ،وقــد كانــت منطقــة
العوينــه ســاحة ملســابقات كــرة القــدم مــع
الفــرق الشــعبية االخــرى ،اذ اســهمت هــذه
الفــرق الشــعبية التــي كان اغلــب اعضائهــا
مــن املكــون الفيــي يف رفــد املنتخــب
الوطنــي بكثــر مــن الالعبــن املتميزيــن
مثــل محمــود اســد وشــقيقه عبــد الصمــد
وجــال عبــد الرحمــن وانــور م ـراد ونــوري
قهرمــان ،بحســب قولهــم.

ويوضــح الباحثــون ان تلــك املقاهــي متيــزت
باقامــة نــدوات ثقافيــة وسياســية اســهمت
يف خلــق الوعــي الوطنــي يف صفــوف
جامهــر املنطقــة ،مذكريــن "باملوقــف
البطــويل الــذي وقفــه ابنــاء املنطقــة ويف
مقدمتهــم الكــورد الفيليــن عندمــا قاومــوا
ببســالة وباســلحة تقليديــة زحــف دبابــات
النظــام الشــوفيني عنــد تقدمهــا عــى وزارة
الدفــاع ومتكنــوا مــن اعطــاب عــدد مــن
اليــات االنقالبيــن يف  8شــباط ،"1963
بحســب قولهــم.
وبحســب إحصائيــات غــر رســمية حديثــة،
فــإن نصــف املقيمــن يف تلــك املنطقــة هــم

مــن الكــورد الفيليــن ،والنصــف اآلخــر
مــن العــرب الســنة والشــيعة ،فضــا عــن
الرتكــان واملســيحيني ،منوهــن اىل كــرة
تواجــد محــال فــرق املوســيقى الشــعبية.
أحــد ســكان تلــك املنطقــة ،يقــول إنهــم
ال يســتعملون مصطلحــات مثــل "الشــيعة
والســنة" يف منطقتهــم ابــدا ،فجميعهــم
يعيشــون معــاً كإخــوة ،بحســب تعبــره؛
وكان يتــوزع عــى البيــوت واالزقــة باعــة
الدوندرمــة ،والشــعر بنــات ،والرشبــت،
ويجلســون يف مقــاه متوزعــة بــن االزقــة،
وتتواجــد فيهــا حاممــات للرجــال والنســاء،
ويقــول احــد ســكنة املنطقــة القدمــاء ان
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النــاس تعيــش هنــا بالفــة وحنــن ،بظــل
حــب متبــادل بــن الجميــع يغمــر الســكان
االصليــن مــن الكــورد والعــرب والرتكــان،
نازحــون مــن مــدن العــراق املتنوعــة،
بأديــان وطوائــف متعــددة ،عــى حــد
وصفــه.
واســتذكر ســكان مــن املنطقــة عديــد
مقاهــي الكفــاح والوصــات الغنائيــة
البغداديــة التــي كانــت تجــري يف مطلــع
الســبعينات ،كــا كانــت مكانــاً لتســابق
رمضــاين اذ اشــتهرت بأقــدم مباريــات
"املحيبــس" ،كــا اشــتهر شــارع الكفــاح
باســطوات البنــاء ومنهــم الحــاج "لقــان".
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ثنــائـيـة التفـاؤل والتشاؤم كمحرك للواقع

سيـــاســـــة

لطالما شكلت دوافع وعوامل
التفاؤل والتشاؤم مبعث
حيرة لدى االفراد والمجتمعات
وكثيرا ما دعت تلك الحيرة
البعض الى العودة مرارا الى
رواية «الوقائع الغريبة في
اختفاء سعيد أبي النحس
المتشائل» للروائي الفلسطيني
اميل حبيبي ،كناية عن عدم
تحقق كال طرفي المعادلة ،فال
هي بالتفاؤل وال بالتشاؤم.
فـــــيلي

ويف الواقــع العراقــي ،وبحســب املراقبــن مل
تــزل االمــور معقــدة وملتبســة ويتالعــب
مبفهومــي التفــاؤل والتشــاؤم الواقــع
االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس غــر
املســتقر وتتدخــل االهــواء ايضــا يف رســم
مســاراتها ارتباطــا بالوضــع.
وألهميــة الواقــع الســيايس يف تحديــد
طــريف املعادلــة يقــول املراقبــون انــه وعــى
ســبيل املثــال فانــه قبيــل عقــد االنتخابــات
االخــرة يف ترشيــن االول  2021كان كثــرون
قــد عــروا عــن عــدم تفاؤلهــم بنتائجهــا
مســبقا بفعــل النســبة االعظــم ممــن اعلنــوا
مقاطعتهــم لهــا ،ويلفتــون اىل ان املفوضيــة
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العليــا املســتقلة لالنتخابــات كانــت قــد
قــررت اســتباق احتــاالت املشــاركة
املتدنيــة ،لتعلــن يف قــرار قالــوا انــه ميثــل
تشــويهاً لكيفيــة حســاب عــدد املشــاركني،
بحســب قولهــم؛ أن النســبة املئويــة
للمشــاركة تُحســب عــى أســاس عــدد الذين
اســتخرجوا بطاقــات انتخابيــة ،وليــس عــى
أســاس عــدد الذيــن يحــق لهــم التصويــت،
وكثــر منهــم مل يراجعــوا لتجديــد البطاقــة
االنتخابيــة وتحديثهــا او حتــى االمتنــاع عــن
انشــاء بطاقــة جديــدة مــن قبــل كثــر مــن
الشــباب.
ويف حينهــا قــال متخصصــون ومراقبــون

ان الوضــع الــذي نشــأ بعــد االنتخابــات
واعــان النتائــج ،مل ينجــح يف كــر التشــاؤم
وفتــح ابــواب للتفــاؤل ،ورأى املراقبــون يف
بغــداد ،أنــه حتــى نســبة املشــاركة املعلنــة
مــن قبــل الجهــات الرســمية بواقــع 41%
تعنــي اســتمرار هيمنــة األحـزاب التقليديــة
عــى الربملــان ،لكــن بعــدد مقاعــد أقــل مــن
مقاعدهــا يف الربملانــات الســابقة ،مشــرين
بالقــول ان قــراءة نســبة املشــاركة تعنــي
أن «التصويــت كان عــى خلفيــة اليــأس
والالمبــاالة» ،عــى حــد وصفهــم ،مضيفــن
القــول مبــا ان االنتخابــات متثــل مصــدر
التفــاؤل االول فيــا لــو كانــت نتائجهــا

ايجابيــة فــان العراقيــن ظلــوا يعيشــون بظــل حالــة التشــاؤم التــي الزمتهــم حتــى اآلن.
ويكتــب الباحــث الربيطــاين ،مارتــن شــولوف ،يف صحيفــة «الجارديــان» الربيطانيــة ،أنــه ُينظــر
إىل التصويــت املنخفــض إىل حــد كبــر عــى أنــه عــدم ثقــة يف النظــام الدميقراطــي ،الــذي
جــرى تقدميــه بعــد الغــزو األمريــي ،وأن التنافــس عــى النفــوذ يف الربملــان العراقــي املكــون
ـدا يظــل يــدور بــن الكتــل السياســية التــي بحســب أدائهــا ،لهــا تأثــر عــى
مــن  329مقعـ ً
اختيــار رئيــس الــوزراء ،وتوقــع يف ذلــك الوقــت أن تســتغرق مفاوضــات تشــكيل الحكومــة
عــدة أشــهر ،وهــي عمليــة مــن املحتمــل أن تــؤدي إىل تقســيم الــوزارات مــرة أخــرى بــن
الكتــل ،بحســب رأيــه.
ويلفــت متخصصــون واكادمييــون اىل ان التفــاؤل مــن دون أرضيــة واقعيــة هــو غبــاء أو وهــم
قاتــل ،والتشــاؤم مــن دون أرضيــة واقعيــة هــو اآلخــر غبــاء قاتــل ،عــى حــد وصفهــم ،مبينني،
إن التفــاؤل والتشــاؤم حالتــان مرتبطتــان بوعــي اإلنســان وقدرتــه عــى إدراك وقـراءة الواقــع
موضوعيـاً وحياديـاً وعــى تشــخيص االســتنتاجات االحتامليــة املعرضــة باســتمرار إىل عوامــل
مؤثــرة كثــرة ،ومنهــا ان حالــة اإلنســان واملجتمــع خاضعــة يف الوقــت ذاتــه إىل قوانــن التطــور
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االجتامعــي الفاعلــة عــى حــد قولهــم.
وبحســب قولهــم فــإن التشــاؤم مــن واقــع
قائــم يحمــل يف طياتــه ذلــك النــور املــيء
يف النفــق الطويــل الــذي ال يحــرم اإلنســان
مــن التفــاؤل بنهايــة لليــل طويــل وطلــوع
فجــر مرتقــب ،بحســب تعبريهــم.
ويضيفــون انــه ليــس هنــاك مــن تفــاؤل
مطلــق أو تشــاؤم مطلــق ،فكالهــا نســبي
قطعــاً ،وأيهــا املتغلــب يف لحظــة مــا
يعتمــد عــى عوامــل كثــرة ،ومنهــا رؤيــة
االنســان وخلفيتــه الثقافيــة واالجتامعيــة
واملصالــح التــي يتبناهــا الكتــاب
واالعالميــون والسياســيون ويدافعــون عنها،
وكذلــك بالنســبة للســكان .ومثــل هــذه
االجتهــادات خاضعــة للتحليــل والنقــد
والتغيــر؛ ولهــذا فليــس هنــاك مــن يغامــر
بالتفــاؤل والتشــاؤم املطلــق إال إذا أراد أن
يكــون خائب ـاً يف ع ـراق املعج ـزات ،بحســب
تعبريهــم.
ويقــول الباحثــون انــه ميكــن االشــارة اىل
نتائــج دراســات عــى مســتوى التشــاؤم
والتفــاؤل لــدى طلبــة املــدارس عــى افرتاض
التفــاؤل قياســا لوعيهــم ،ولفتــت الدراســة
اىل انــه عــن طريــق الجــوالت يف املــدارس يف
أثنــاء مرحلــة التدريــب العمــي يف مرحلــة
املاجســتري «ســنة أوىل» وجــدوا أن كثــرا
مــن الطلبــة يف املــدارس يف التعليــم الثانــوي
لديهــم أفــكار تشــاؤمية بشــأن الغايــة مــن
التحصيــل الــدرايس ،وفلســفة التعليــم ،ألن
التعليــم يف ظــل األزمــة يســاعد الطلبــة عىل
تقريــر مصريهــم التعليمــي كــون الخريجــن
يف الجامعــات لــن يجــدوا الوظائــف
املناســبة بعــد تخرجهــم ،فضــا عــن عوامــل
تتعلــق باملســتوى املعيــي الصعــب
الــذي يطغــى عــى عديــد املشــكالت
تخــص الجانــب التعليمــي ،وهــذا يــؤدي
إىل انخفــاض الدافعيــة والضبــط الــذايت يف
مواجهــة ضغوطــات الحيــاة التعليميــة،
وبالنتيجــة أدى ذلــك إىل تــردي مســتواهم
الــدرايس الــذي كان يف الســابق أفضــل مــا
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عليــه اآلن ،بحســب وصــف الدراســة.
وبــرأي املتخصصــن ،يؤثــر كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم يف تشــكيل ســلوك الفــرد ،وعالقاتــه
االجتامعيــة وصحتــه النفســية والجســمية ،فاملتفائــل يتوقــع الخري والــرور والنجــاح ،وينجح
يف تحقيــق التوافــق النفــي واالجتامعــي ،وينظــر إىل الحيــاة مبنظــار ايجــايب ويكــون أكــر
إرشاقـاً واستبشــاراً باملســتقبل ومبــا حولــه ،ويتمتــع بصحــة نفســية وجســمية جيــدة ،فيــا
املتشــائم يتوقــع الــر واليــأس والفشــل وينظــر إىل الحيــاة مبنظــار ســلبي.

وقــد الحــظ املراقبــون ان كثــرا مــن كتابنــا وسياســيينا يوغلــون يف الســودواية ويتفننــون يف
جلــد الــذات وإن ذهبــوا اىل نصيحــة او نقــد يلجــؤون اىل الغلظــة مبفــردات تعــر عــن قســاوة
يف التعامــل مــع االخــر ويلعنــون البيئــة واملجتمــع التــي يحيــون فيهــا ويكونــون جــزءا مــن
مشــكلة وليســوا حــا أو إنهــم اليقدمــون حــا ،عــى حــد وصفهــم.
وزادوا القــول ،لعــل مشــكلتنا تكمــن يف أن زعامءنــا يتفاعلــون مــع ارهاصــات الشــارع
وينســاقون لهــا بــدال مــن «الرتفــع» ودراســة الظــروف بالنظــر لهــا مــن واقــع املفكــر املؤثــر ال
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املتأثــر ومــن ثــم ايجــاد الحلــول املطلوبــة،
قائلــن ان مــن اوجــه التشــاؤم ،الشــعور
بالذنــب وتــدين مفهــوم الــذات والشــعور
بالعجــز واإلحبــاط ،وان مــن رشوط التفــاؤل
التوقــع اإليجــايب لألحــداث و الحديــث
اإليجــايب مــع الــذات و الشــعور باألمــن
واألمــان النفــي ،ودعــوا اىل التعامــل مــع
الحيــاة كــا هــي مبفرداتهــا لنســتطيع
التكيــف معهــا واملــي ببنــاء مســتقبل
الئــق ،بحســب قولهــم.
واضافــوا إننــا بحاجــة اىل رؤيــة جديــدة
يشــرك فيهــا رواد الفكــر االجتامعــي
والســيايس وحتــى الدينــي ،ودراســة الحركــة
االجتامعيــة للمجتمــع العراقــي وعــدم
االعتــاد عــى الحكومــة لحــل جميــع
املشــكالت الننــا نعيــش حالتــن متناقضتــن
فمــرة ننظــر ألي حكومــة وكأنهــا االب
الراعــي لنــا ومــرة ننظــر لهــا وكأنهــا رشكــة
تجاريــة تريــد اســتغاللنا ،مشــرين اىل ان
مســؤولية املفكريــن واملثقفــن والسياســيني
أن يســتنهضوا يف الفــرد واملجموعــة عــى
حــد ســواء مكامــن القــوة ،والعوامــل التــي
تبعــث عــى االمــل وتجعــل مــن االنســان
مســتقرا نفســيا يســتطيع التغلــب عــى
الضغــوط اليوميــة اجتامعيــة او امنيــة
او سياســية كانــت ،وان عــى مفكرينــا
ومثقفينــا ان يرتفعــوا عــن االجــواء
الضاغطــة التــي ميــرون بهــا وانتــاج ثقافــة
االمــل والتفكــر مبســتقبل افضــل ،الفتــن
اىل انهــم كذلــك ال يدعــون اىل القفــز عــى
الواقــع او تــرك التاريــخ مــن دون دراســة.

كثيــرا مــن كتابنــا وسياســيينا يوغلــون فــي الســودواية ويتفننــون فــي جلــد
الــذات وإن ذهبــوا الــى نصيحــة او نقــد يلجــؤون الــى الغلظــة بمفــردات تعبــر
عــن قســاوة فــي التعامــل مــع االخــر ويلعنــون البيئــة والمجتمــع التــي
يحيــون فيهــا ويكونــون جــزءا مــن مشــكلة وليســوا حــا ..

2022

آب | أغسطس

فيلي

النقــل فـي العـراق..

عـــــراقــــيات

ضغط على الطرق وغياب الوسائل البديلة
يتفق الخبراء والمتخصصون
على ان شبكات النقل لها
دور كبير في التفاعل
المكاني بين التجمعات
البشرية واألنشطة
ً
مفتاحا
االقتصادية ،وتعد
للتنمية االقتصادية،
مشيرين الى االرتباط
الوثيق بين هذه الشبكات
وتنمية جميع الفعاليات
المدنية واالقتصادية،
الزراعة ،الصناعية ،التجارية،
ومنوهين الى التخلف الذي
تعانيه معظم الطرق
الرئيسة والثانوية في العراق
ومسجلين غياب الدراسات
عن واقع الطرق المعبدة.

فيـــــــلي
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فيلي
عـــــراقــــيات

ويلفــت متخصصــون اىل ان قطــاع النقــل
يف الع ـراق يشــكو مــن غيــاب إســراتيجية
وطنيــة متكاملــة لقطــاع النقــل الوطنــي
تعكــس النظــرة الشــاملة لشــتى عنــارص
القطــاع وتؤكــد عــى أهميــة الرتابــط بــن
مكوناتــه األساســية ،بحســب تعبريهــم،
مشــرين اىل ان النســبة األكــر مــن
البضائــع التــي تنقــل عــى شــبكة الطــرق
تولــد ضغطــا كبــراً عــى محــاور شــبكة
الطــرق وتســهم يف تدمريهــا يف ظــل
انحســار نشــاط نقــل البضائــع بالســكك
الحديــد ،او بوســائل اخــرى.
وينوهــون بالخصــوص اىل انعــدام
الســيطرة عــى الحمــوالت واألحــال
ملركبــات الحمــل الــذي يــؤدي غالبــاً اىل
تدمــر شــبكة الطــرق التــي صممــت
لحمــوالت محــددة عــى محاورهــا ،ومل
يجــري تحديثهــا وتطويرهــا ،عــى حــد
قولهــم.
ويضيــف املتخصصــون يف النقــل اىل ذلــك
عوامــل اخــرى منهــا قلــة الطــرق العرضيــة
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بــن املحافظــات واملــدن و قلــة الطــرق الحلقيــة والحوليــة للمــدن و مشــكالت ترافــق
اســتمالك األرايض مــن اعرتاضــات املالكــن بخاصــة مــن الفالحــن واملزارعــن ،كــا يصطــدم
ذلــك بحاجــة نشــاط الطــرق اىل اســتثامرات ضخمــة إلعــادة التأهيــل ولتنفيــذ مشــاريع
جديــدة ،و ضعــف نظــام الســيطرة النوعيــة و ســيادة مبــدأ تقاطعــات الطــرق مــع خطــوط
الســكك الحديــد مبســتوى واحــد ،والتجــاوزات الكبــرة عــى شــبكة الطــرق الربيــة ،فض ـ ًا
عــن نقــاط التفتيــش والحواجــز األمنيــة يف الطــرق الخارجيــة والشــوارع الداخليــة ،عــى
حــد وصفهــم ،ومنوهــن اىل عمليــات التخســف التــي تحــدث يف الشــوارع نتيجــة توقــف
املركبــات الكبــرة فيهــا ،وعــدم تواجــد أســطول كاف وذو كفــاءة للعمــل لخدمــة الــركاب مبــا
يف ذلــك خطــوط املــرو املعمــول بهــا يف الــدول االخــرى ومحدوديــة اســطول النقــل العــام
بالحافــات يف املــدن ومــا بينهــا وتواجــد قطــاع خــاص غــر منظــم يستـــعمل مركبــات دون
املواصفــات املطلوبــة وملوثــة لبيئــة املــدن ،ناهيــك عــن الوضــع األمنــي ومــا يرتتــب عليــه
مــن عــدم تســيري املركبــات عــى الخطــوط التــي تشــهد اضطرابــات أمنيــة ،بحســب قولهــم.
ولعــل مــن ابــرز االمــور التــي تتســبب يف مشــكالت النقــل العــام بحســب الخــراء هــو
تخلــف النقــل الداخــي بالســكك الحديــد ،ويلفــت املتخصصــون ومســؤولون اىل عــدم
اكتــال الربــط الداخــي واالقليمــي لعمــوم البلــد وافتقــار مناطــق مهمــة لخدمــات هــذه
الشــبكة ،وان وجــدت فتمــر مبســافة بعيــدة جــدا عــن تواجــد املســتقرات البرشيــة واملناطق
املأهولــة بالســكان ،واالعتــاد الكبــر عــى شــبكة الطــرق والنقــل باملركبــات وبقــاء اج ـزاء
مهمــة مــن خطــوط شــبكة ســكك الحديــد عــى وضعهــا وتقــادم عمرهــا وتناقــص رسعتهــا
وانخفــاض حموالتهــا؛ وينوهــون اىل الحاجــة امللحــة لالســتثامرات الضخمــة التــي يتطلبهــا
نشــاط الســكك يف بنــاء الخطــوط وتأثيثهــا باإلشــارات واالتصــاالت وتوفــر القاطــرات
وعربــات املســافرين وشــاحنات نقــل البضائــع الحديثــة.

عــدم تواجــد أســطول كاف
وذو كفــاءة للعمــل لخدمة
الــركاب بمــا فــي ذلــك
خطــوط المتــرو المعمــول
بهــا فــي الــدول االخــرى
ومحدوديــة اسطـــــــــــول
النقــل العــام بالحافــات
فــي المــدن ومــا بينهــا
وتواجــد قطــاع خــاص
غيــر منظــم يستـــعمل
مركبــات دون المواصفــات
المطلوبــة وملوثــة لبيئــة
المــدن.

وينــوه املتابعــون اىل ان لــدى بغــداد
طموحــات للربــط عــر الســكك الحديــد
مــع ثــاث دول هــي تركيــا وإيــران
واألردن إليجــاد منافــذ اقتصاديــة جديــدة
مبــا يعــزز مــن معــدالت التبــادل التجــاري
التــي تراجعــت كثــرا يف الســنوات املاضية،
بحســب قولهــم ،ويســتبعد محللــون متكن
العــراق مــن إمتــام املــروع الضخــم يف
املواعيــد املحــددة ،كــون أن املســتثمرين
املحليــن أو األجانــب لديهــم مخــاوف
متعلقــة بالوضــع األمنــي وقوانــن
االســتثامر وتفــي الفســاد ،بحســب
قولهــم.
ومنــذ ســنني كان يجــري الحديــث عــن
تأهيــل خــط املوصــل  -بغــداد ليتــم
ربطــه برتكيــا يف املرحلــة املقبلــة وإصــاح
خــط بغــداد  -القائــم يف محافظــة األنبــار

لربطــه مــع األردن؛ ووقــع العـراق واألردن عــام  2012مذكــرة تفاهــم تضمنــت إنشــاء خــط
الســكك الحديــد بــن العقبــة وبغــداد ،لكــن بغــداد مل تســتطع تأمــن التمويــل املطلــوب
لبــدء تنفيــذ املــروع ،بســبب األزمــة التــي تعــاين منهــا البــاد ،عــى حــد وصــف املراقبــن.
بــل ويشــرون اىل انــه حتــى اآلن مل يتــم إنجــاز خــط للســكك الحديــد بطــول  32كيلومــرا
والبالــغ تكلفتــه  150مليــون دوالر وميــر عــن طريــق معــر الشــامجة الحــدودي مــع إيـران
والواقــع يف مدينــة البــرة جنــويب البــاد؛ وكانــت بغــداد قــد وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع
ايـران يف عــام  2011الســتكامل هــذا املــروع لتســهيل نقــل البضائــع واألشــخاص ،ويف عــام
 2014أيضــا ،جــرى التوقيــع عليــه مــرة أخــرى.
ويقــول املراقبــون انــه يف حــال اكتــال هــذه الخطــوط ،فــإن الع ـراق ســيحقق إي ـرادات
ماليــة ضخمــة نتيجــة نقــل املســافرين والبضائــع مــن تلــك الــدول.
وفيــا يتعلــق بالنقــل البحــري يقــول املتخصصــون واملراقبــون ان املوانــئ العراقيــة تجابــه
منافســة قويــة مــن قبــل موانــئ الــدول القريبــة كدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر،
ومــن موانــئ الــدول املجــاورة (الكويــت ،األردن ،ســوريا ،الســعودية ،إي ـران) وقــد حققــت
موانــئ الــدول القريبــة والــدول املجــاورة بحســب قولهــم تقدمـاً وتطــوراً كبــرا يف العقديــن
املنرصمــن ،فيــا تراجــع أداء وكفــاءة املوانــئ العراقيــة يف املــدة نفســها ،بســبب ظــروف
العقوبــات والحــروب التــي مــر بهــا العـراق ومل تشــهد املوانــئ العراقيــة أي تطــور ملحــوظ
عــى الصعيــد املحــي والعاملــي ،عــى حــد قولهــم ،كــا شــخصوا ان األعــاق الحاليــة
للممــرات املالحيــة وواجهــات األرصفــة تــراوح مــا بــن  ١٠-٦امتــار وبهــذا ال ميكنهــا
اســتقبال البواخــر العمالقــة للحاويــات وحمــوالت "الفــل" وبذلــك تبقــى املوانــئ الحاليــة
موانــئ ثانويــة وتبقــى كلــف النقــل عاليــة نســبيا وغــر تنافســية مــع املوانــئ األخــرى مــا
ترتــب عليــه تحــول التجــار العراقيــن اىل االعتــاد عــى موانــئ الــدول املجــاورة لالســترياد،
بحســب الخــراء ،مضيفــن اىل اســباب االخفــاق تـــخلف أنظمــة إدارة وتشــغيل املوانــئ
العراقيــة وعــدم استـــعامل األنظمــة الحديثــة وااللكرتونيــة يف مجــال اإلدارة والتشــغيل
وعــدم مواكبــة آخــر التطــورات العامليــة يف هــذا املجــال وكــرة الغــوارق يف املمـرات املالحيــة
التــي مل تنظــف حتــى اآلن وباألخــص املؤثــرة عــى دخــول وخــروج البواخــر القادمــة إىل
املوانــئ بحســب قولهــم.
كــا يضيفــون اىل االســباب النقــص يف الوحــدات البحريــة (الحفــارات ،الســاحبات ،البواخــر،
الرافعــات البحريــة ،بواخــر اإلنــارة ،زوارق املســح ،زوارق التلــوث البحــري ،باخــرة اإلدالل،
ناقــات مــاء ووقــود) والنقــص يف معــدات املوانــئ االختصاصيــة ومعــدات مناولــة البضائــع
وتقــادم املوجــود منهــا حاليــا ،وتــدين االســتثامرات الحكوميــة املوجهــة لنشــاط املوانــئ
بالنســبة للحاجــة ،ومل يتجــاوز حجــم املــروف مــن االمــوال املخصصــة نســبة  30%بحســب
تقديرهــم فضــا عــن عــزوف القطــاع الخاص عــن االســتثامر و تنفيذ البنــى التحتية للنشــاط،
و تــدين مســتوى تأهيــل املــاكات العاملــة يف هــذا القطــاع وعــدم التناســب بــن املــاكات
الفنيــة واالداريــة ،وتواجــد فائــض كبــر مــن العاملــة املستـــخدمة مــا يؤثــر مبجملــه ســلباً
عــى كفــاءة أداء النشــاط ،عــى حــد وصفهــم.
امــا يف مجــال الطــران فيشــر املتخصصــون يف النقــل اىل ان مــن ابــرز املشــكالت يف العـراق
البــطء يف تنفيــذ أعــال إعــادة تأهيــل املطــارات الحاليــة وانشــاء مطــارات جديــدة ،وكذلــك
عــدم امتــاك رشكــة الخطــوط الجويــة العراقيــة ألســطول جــوي متكامــل واقتصــاره عــى
عــدد محــدود مــن الطائـرات اململوكــة واملســتأجرة وقــدم هــذه الطائـرات.
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الرمي العشوائي و»العراضة»
يفتكان بالناس
ضحايا اطالق النار العشوائي السيما
من االطفال والنساء لم تنقطع في
العراق ،برغم االجراءات الحكومية
ومحاوالت بعض رؤساء العشائر
الحد منها او لجمها.
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فيــلي

ويلفــت املراقبــون اىل انــه برغــم عــدم
تواجــد أرقــام رســمية بشــأن حصيلــة ضحايا
إطــاق النــار العشــوايئ يف املناســبات
العراقيــة ،غــر أن ســقوط قتــى ومصابــن
يف مثــل تلــك املناســبات بــات امـراً اعتياديــا
ومتوقع ـاً ،بحســب تعبريهــم؛ وعــى لســان
مســؤول يف وزارة الصحــة العراقيــة فــأن
عــدد الضحايــا وصــل لبضــع مئــات يف عــام
 2021لوحــده.
ويف نهايــة  2021قــال مصــدر امنــي أنــه
«جــرى إلقــاء القبــض عــى عــدد كبــر مــن
األشــخاص الذيــن قامــوا بالرمــي العشــوايئ
املختصــة وفــق
و ّمتــت إحالتهــم إىل املحاكــم
ّ
املــواد القانونيــة مــن قانــون العقوبــات
العراقــي».
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واســتنادا اىل بعــض االحصائيــات املنشــورة اعتــادا عــى بعــض مراكــز الرشطــة واملراكــز
الصحيــة فــان األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام  ،2021بلــغ عــدد ضحايــا إطــاق النــار
العشــوايئ يف املناســبات االجتامعيــة يف العـراق ،مثــل الــزواج والعـزاء والختــان ،أو االشــتباكات
العشــائرية 19 ،متوفيــا ،وأصيــب عــرات آخــرون ،وتصــدرت بغــداد وميســان والســاوة
والبــرة قامئــة املــدن يف عــدد الضحايــا ،وفقــا لألرقــام التــي اوردتهــا وســائل االعــام؛ وقــدر
مســؤولون أمنيــون يف وزارة الداخليــة عــدد ضحايــا عمليــات إطــاق النــار يف الهــواء بأكــر
مــن  90قتي ـ ًا مــع ع ـرات الجرحــى يف عــام  ،2021لكــن األخبــار والتقاريــر التــي تتنــاول
ضحايــا هــذه الظاهــرة يف العـراق تفيــد بــأنّ الحصيلــة رمبــا تكــون أكــر مــن ذلــك ،بحســب
مــا اوردتــه.
ويلفــت مســؤول يف وزارة الصحــة العراقيــة اىل أن ظاهــرة إطــاق النــار يف املناســبات وطقوس
الفصــول العشــائرية باتــت تكلــف العـراق خســائر برشيــة شــهرياً ،وأن الحكومــة عاجــزة عــن
تنفيــذ وعودهــا بحــر الســاح ،أو منــع هــذه املامرســات عــى حــد قولــه.
ويشــر مســؤولون وتؤكــد ذلــك الوقائــع ان اطــاق النــار العشــوايئ بــات يشــمل طائفــة
واســعة مــن املناســبات منهــا إطــاق النــار احتفــا ًال بفــوز فريــق ريــايض ،وليــس األمــر قــارصاً
عــى الفــرق العراقيــة ،بــل تعــدى ذلــك اىل الفــرق االجنبيــة أيض ـاً ،مثلــا حــدث يف احــدى
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مباريــات فريقــي برشــلونة وريــال مدريــد
االســبانيني؛ كــا يجــري اطــاق النــار يف
األع ـراس وتشــييع الجنائــز ،ويف مــا يســمى
بـــ «الدكــة العشــائرية»،التي تنتــر يف
أنحــاء الع ـراق ،الســيام بــن عشــائر وســط
وجنــويب البــاد ،وتؤثــر تلــك التقاليــد
العشــائرية حتــى عــى النــاس الذيــن
ميكثــون يف منازلهــم يف اثنــاء الرمــي ،ففــي
احــدى الحــاالت شــى ســكان قطــاع ســكني
يف مدينــة الثــورة ـ الصــدر مــن انهــم
فوجئــوا بانقطــاع التيــار الكهربــايئ لديهــم
وعندمــا انتهــى الرمــي وتحــروا يف االمــر
وجــدوا ان االســاك الكهربائيــة الداخلــة
اىل منازلهــم تقطعــت بســبب «عراضــة»
عشــائرية كانــت تجــوب املنطقــة كتقليــد
لــدى البعــض عندمــا يتــوىف فــرد مــن احدى
العشــائر.
ويقــول مســؤول امنــي أن «ســقوط ضحايــا
بالرصــاص العشــوايئ بــات أمــراً متكــرراً،
واملستشــفيات تســتقبل مصابــن بشــكل
دائــم ،وكأنهــم يحتفلــون بقتــل اآلخريــن
بالرصــاص الحــي يف الشــوارع ،أو كأن
االحتفــاالت ال تصلــح مــن دون إطــاق
الرصــاص يف الهــواء» ،بحســب تعبــره.
ويلفــت حقوقيــون اىل ان القانــون العراقــي
القائــم يعاقــب القامئــن بالرمــي العشــوايئ
بالســجن حتــى  3ســنوات ،ويف حــال تســبب
يف وقــوع ضحايــا قــد تصــل العقوبــة إىل
 15عام ـاً ،لكنــه ال يجــري تفعيــل القانــون،
بحســب قولهــم ،منوهــن اىل ان بعــض
األشــخاص ال تســتطيع الجهــات األمنيــة
القبــض عليهــم كونهــم ينتمــون إىل مجاميع
مســلحة أو عشــائر ،واملناســبات العشــائرية
يتكــرر فيهــا إطــاق الرصــاص بشــكل
مكثــف ،وتنكــر العشــرة دامئــاً معرفــة
الفاعــل ،عــى حــد قولهــم.
وبرغــم ان البعــض يعــد أن ســكان املــدن
أكــر التزامــاً بالقانــون ،وابتعــاداً عــن
االنغــاس يف ظاهــرة إطــاق الرصــاص
العشــوايئ مقارنــة بســكان القــرى واألرياف،
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بادر عدد من شيوخ
العشائر في جنوب العراق
وتحديدًا في المناطق
التي تشهد تنامي هذه
الظاهرة ،إلى إصدار
بيانات تعلن البراءة
الكاملة من أي فرد في
العشيرة يقوم بإطالق
العيارات النارية

لكــن الواقــع يؤكــد أن عــدد الضحايــا يف املــدن ليــس أقــل مــن ضحايــا القــرى ،بحســب
قولهــم.
احــد ضحايــا الرمــي العشــوايئ آالء العامــري ،العبــة املنتخــب الوطنــي العراقــي وبطلــة آســيا
والع ـراق يف لعبــة «البوتشــيا» وهــي لعبــة خاصــة باإلعاقــة الحركيــة تلعــب عــى الك ـرايس
ضمــن الصــاالت ،تتذكــر الحــادث الــذي أقعدهــا عــى الكــريس املتحــرك وتســبب يف شــلل
أطرافهــا الســفلية ،حــدث ذلــك بعــد فــوز منتخــب العـراق لكــرة القــدم ببطولــة آســيا عــام
 ،2007مشــرة اىل انهــا وفيــا كانــت واقفــة ضمــن املحتفلــن بهــذا اإلنجــاز الريــايض ،تعرضت
إلطــاق نــار تســبب يف شــلل أطرافهــا الســفلية.
وتبــن بعــض االرقــام انــه وبســبب إطــاق النــار العشــوايئ ابتهاج ـاً بفــوز منتخــب الع ـراق
لكــرة القــدم يف إحــدى مبارياتــه يف بطولــة كأس الخليــج العــريب عــام  2017ســقطت 102
ضحيــة يف بغــداد واملحافظــات.
يذكــر ان قـرار مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم  570لســنة ُ ،1982يعاقــب «بالحبــس مــدة
ال تقــل عــن ســنة واحــدة وال تزيــد عــى ثــاث ســنوات لــكل مــن أطلــق عيــارات ناريــة يف
املناســبات العامــة أو الخاصــة يف داخــل املــدن والقــرى والقصبــات مــن دون أن يكــون مجــازاً
بذلــك مــن قبــل الســلطة املختصــة» ،كــا أن قانــون األســلحة رقــم  51لســنة  2017عاقــب
يف املــادة  24منــه عــى حمــل الســاح مــن دون رخصــة بالحبــس والغرامــات ،كــا جــرى

ادخــال «الدكــة العشــائرية» تحــت مظلــة
قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم  13لســنة
 ،2005الــذي تنــص مادتــه الثانيــة عــى أن
«التهديــد الــذي يهــدف إىل إلقــاء الرعــب
بــن النــاس أيــاً كانــت بواعثــه يعــد مــن
األفعــال اإلرهابيــة».
ويقــول متخصصــون نفســيون ان لظاهــرة
الرمــي العشــوايئ آثارهــا النفســية عــى
املجتمــع ،إذ تــؤدي إىل الشــعور بالخــوف
وزعزعــة االســتقرار النفــي عنــد الســكان
وانتشــار الفــوىض يف أغلــب البــاد ،كــا أن
تكرارهــا مــن دون رادع يــؤدي إىل تعلــم
األطفــال ســلوكيات غــر منضبطــة تؤثــر يف
شــخصياتهم الحقــاً ،عــى حــد وصفهــم.
وزارة الداخليــة تؤكــد مــن جهتهــا عــى
إن الــوزارة تلقــي القبــض عــى مطلقــي

العيــارات الناريــة بالجــرم املشــهود أو
بوســاطة دوريــات النجــدة أو بعــد
متابعتهــم عــر كامــرات املراقبــة ،مســتدركة
أن «جهــود القــوات األمنيــة مــن الناحيــة
اإلجرائيــة كافيــة ،لكــن التوعيــة هــي
الجانــب اآلخــر املهــم للقضــاء عــى هــذه
الظاهــرة» ،واســتنادا اىل املتحــدث باســم
الــوزارة فانهــا تبنــت برامــج للتوعيــة
والتثقيــف مبخاطــر هــذه الظاهــرة عــن
طريــق مديريــة الرشطــة املجتمعيــة
ومديريــة شــؤون العشــائر.
كــا بــادر عــدد مــن شــيوخ العشــائر يف
جنــوب الع ـراق وتحديــداً يف املناطــق التــي
تشــهد تنامــي هــذه الظاهــرة ،إىل إصــدار
بيانــات تعلــن الــراءة الكاملــة مــن أي فــرد
يف العشــرة يقوم بإطــاق العيــارات النارية،

بحســب بيانــات لبعــض رؤســاء العشــائر،
اذ قــام احدهــم بكتابــة وصيــة تلــزم أبنــاءه
وعائلتــه «بعــدم إقامــة العراضــة العشــائرية
وعــدم إطــاق العيــارات الناريــة».
ويلفــت املراقبــون اىل أن املســؤولني يف
الحكومــة العراقيــة هــم أيضــا مل يتجــردوا
مــن «التقاليــد القبليــة» ،التــي تتقاطــع مــع
قانــون الدولــة الــذي رشعــوه؛ ففــي احــدى
الوقائــع شــهدت محافظــة النجــف إطــاق
نــار كثيــف اســتمر لســاعات حزنــاً عــى
وفــاة والــد أحــد اعضــاء مجلــس املحافظــة،
لتــأيت الواقعــة كدليــل عــى تجــذر التقاليــد
واألعـراف القبليــة لــدى الطبقــة السياســية،
فضــا عــن العشــرة ،بحســب قــول املراقبني،
منوهــن اىل ان تلــك الحادثــة خلفــت نحــو
 20جريح ـاً بينهــم أطفــال ،بحســب رشطــة
املحافظــة.
وتتعــدد مظاهــر الرمــي العشــوايئ لتشــمل
االحتفــاء باالفــراح فهــي األخــرى اقرتنــت
بإطــاق األعــرة الناريــة ،كمناســبات
الــزواج ،العــودة مــن الحــج ،الحصــول
عــى شــهادة جامعيــة ،فــوز املنتخــب
الوطنــي لكــرة القــدم ،والحصــول عــى
رتبــة عســكرية ،ويف بعــض األحيــان يقــرن
إطــاق النــار باســتقبال مولــود جديــد.
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بال مأوى..
الجئ بال
أستاذ فيزياء ذرية عراقي
يروي تفاصيل مريرة بين المخيمات
فيلي

يعيــش أســتاذ عراقــي متخصــص فــي الفيزيــاء الذريــة ،وضعـ ًا مأســاوي ًا فــي رحلــة الهجــرة وطلــب اللجــوء ،حيــث
لــم تشــفع كفاءتــه وال وضعــه الصحــي المتدهــور ،بإقنــاع الســلطات الهولنديــة بضــرورة منحــه حــق اللجــوء.
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وتحــول عــامل الفيزيــاء الذريــة الــذي درس العلــوم يف الجامعــة العراقية،
ثــم اســتكمل دراســته يف الجامعــة الربيطانيــة ،إىل الجــئ دون مــأوى،
منــذ أن اضطرتــه الظــروف مغــادرة العـراق إىل ليبيــا ،ومنهــا إىل أوروبــا
يف رحلــة لجــوء قاســية قوبلــت بالرفــض طيلــة ســبع ســنوات.
ووجــد األكادميــي العراقــي نفســه مضطــرا خــال ســنوات الحصــار
االقتصــادي املفــروض عــى بلــده املغــادرة ،فكانــت قبلتــه ليبيــا العــام
 ،1995لكــن اشــتعال رشارة الحــرب يف طرابلــس ســنة  ،2014دفعتــه
مــرة أخــرى إىل الرحيــل إىل وجهــة آمنــة.
وعــن تفاصيــل ســنوات مريــرة مــن املعانــاة قضاهــا يف مخيــات
اللجــوء ،يقــول أبــو عــي( ،اســم مســتعار) خــال حديثــه مــع قنــاة
" "black boxعــى موقــع يوتيــوب ،ويبلــغ مــن العمــر  72عامـاً وهــو
أســتاذ محــارض د ّرس يف عديــد الجامعــات العراقيــة والليبيــة" :وصلــت
إىل هولنــدا يف أغســطس ســنة  ،2014ومل ُيســتجب مللــف لجــويئ رغــم
وضعــي الصحــي املتدهــور ،وكفــاءيت العلميــة" .بحســب شــبكة إرم
اإلماراتيــة.
ويعــاين األكادميــي العراقــي الــذي يعيــش وحيــدا يف غرفــة صغــرة،
أمراضــا خطــرة مثــل القلــب والربوســتاتا ،يف حــن تغــض الســلطات يف
هولنــدا النظــر عــن ذلــك رغــم توصيــة األطبــاء مبنحــه إقامــة.
ويعتــر أبــو عــي أن ”البلــد التــي ال تأخــذ بعــن االعتبار الحق اإلنســاين،
هــو ســقوط حضــاري" ،مردفـاً بالقــول" :الظــروف صعبــة هنــا ..املســن
بحاجــة للرعايــة ،مــن حــق كل أحــد يعيــش يف مجتمــع لســنوات
أن تشــمله التســوية هــذا مــا ينــص عليــه القانــون ،إمــا اإلقامــة أو
الجنســية".
وكانــت الســلطات طالبتــه مبغــادرة الكامــب بغــر رجعــة رغــم عجــزه
عــى التنقــل ،لكــن ابنتــه تدخلــت وجــددت طلــب اإلقامــة اســتنادا
لحالتــه الصحيــة.
ويعتقــد أن "الســلطات بالغــت يف اضطهــاده ،يف حــن نــال معاملــة
جيــدة مــن الشــعب الهولنــدي" ،معلقــا” :األمزجــة كانــت تتحكــم يف
القـرار يف كثــر مــن األحيــان ..نأمــل أن تنتهــي مأســاتنا نحــن العراقيــن
يف هولنــدا".
ويقــي أبــو عــي يومــا كئيبــا يصعــب عليــه التنقــل والنــزول إىل
املدينــة ،ويقــول” :كل مــا يحيــط يب يقــول ال لالجئــن العراقيــن".
وال ينصــح أبــو عــي ،الشــباب العراقــي بالتفكــر يف الهجــرة ،ويخاطبهــم
قائــا” :ليــس مــن الســهل الوصــول واألصعــب هــو البقــاء يف أوروبــا..
مرحبــا بنــا".
عليكــم التأكــد مــن البلــد املتجهــن إليــه ،هولنــدا ليــس ّ
ورغــم مــرارة الواقــع وقتامتــه ،مل يعقــه ذلــك عــن مواصلــة البحــث
العلمــي ،بــل وضــع نظريــة جديــدة كان بوســعها أن "تقلــب العلــم،
حــن تدخــل املؤسســات الفيزيائيــة ،رأســا عــى عقــب" ،حســب وصفــه.
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انخفاض نسب الجريمة
في العراق..
التفاؤل المطلوب
عمليــات الســطو والتســليب والســرقة والقتــل فــي العــراق ،وعمــوم
الجريمــة المنظمــة هــل انخفضــت نســبها؟ ومــا دور ذلــك فــي تحســين
مســتوى االمــن واالرتقــاء بالواقــع السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي.
فيـــــلي

يف بيــان ملجلــس القضــاء االعــى نــر اواخــر شــهر متــوز  2022اعلــن فيــه ان جرائــم الرسقــة
ســجلت تراجعــا ملحوظــا يف الســنة الحاليــة بعــد ارتفاعهــا يف العامــن املاضيــن الســيام يف
اثنــاء مــدة الحجــر املنــزيل إبــان جائحــة كورونــا ،مســتدركا أنهــا مل تنعــدم كليــا فــا زالــت
الرسقــات البســيطة يف املناطــق الشــعبية تســجل أرقامــا ،بحســب قضــاة تحقيــق ،عــى وفــق
البيــان.
وذكــر قــايض محكمــة تحقيــق بغــداد الجديــدة انــه «بعــد زوال حظــر التجــوال ورجــوع
الحيــاة االقتصاديــة إىل نشــاطها وتوفــر فــرص العمــل لوحــظ انخفــاض مثــل هــذه الجرائــم»،
مشــرا اىل أن «حــوادث الرسقــة تضاعفــت يف مــدة فــرض حظــر التجــوال الــذي رافــق جائحــة
كورونــا الســيام مــع تعطــل اغلــب األعــال ،مــا ادى إىل زيــادة هــذا النــوع مــن الجرائــم
لدوافــع اقتصاديــة معيشــية».
امــا قــايض محكمــة تحقيــق الكــرخ الثالثــة فيقــول ان جرائــم الرسقــات الكبــرة مثــل
رسقــة املنــازل واملحــات التجاريــة وحــوادث الســطو املســلح تراجعــت بشــكل ملحــوظ
ولعــل الفضــل يف ذلــك يعــود اىل تعــايف النظــام االمنــي يف البلــد وزيــادة فاعليــة االجهــزة
املختصــة مبكافحــة الجرميــة املنظمــة» ،عــى حــد وصفــه ،مشــرا اىل ان الدوافــع قــد تكــون
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اقتصاديــة أو اجتامعيــة مثــل مســتوى
التعليــم ومتاســك الوســط العائــي والبطالــة
ومســتوى الدخــل الفــردي وغــر ذلــك،
كــا أن تلــك الدوافــع قــد تكــون متعلقــة
مبــدى ســيادة القانــون وقــدرة الدولــة عــى
ضبــط االمــن ورصامــة العقوبــات املفروضــة
عــى مرتكبــي الجرائــم عــن طريــق االطــاع
عــى الدعــاوى املعروضــة والخاصــة بجرائــم
الرسقــة ،بحســب تعبــره.
وكان قــد اعلــن يف نهايــة عــام  2020عــن
ارتفــاع جرائــم القتــل الجنائيــة يف العــراق
يف ذلــك العــام ،مبعــدل  12%مقارنــة مــع
عــام .2019
وقالــت نقابــة املحامــن العراقيــن يف حينــه،
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العــراق يعــد
الدولــة األولــى
عربيــا فــي أعــداد
حــاالت القتــل
وبنســبة ســنوية
بلغــت أكثــر مــن
 11.5%لــكل مائة
ألــف نســمة.
إنــه جــرى تســجيل  4آالف و 700جرميــة
قتــل كان خلفهــا دوافــع جنائيــة يف ذلــك
العــام مقارنــة مــع  4آالف و 180جرميــة يف
 ،2019مشــرة عــى لســان عضــو يف النقابــة
اىل أن «العــراق مــن أكــر الــدول العربيــة
التــي جــرت فيهــا جرائــم قتــل جنائيــة
يف  ،2020بنســبة  11.5باملئــة لــكل 100
ألــف نســمة» ،كــا عــزز ذلــك تأكيــد وزارة
الداخليــة العراقيــة ،عــى ارتفــاع معــدالت
الجرميــة املنظمــة ،يف الوقــت الــذي
ســجلت األجهــزة األمنيــة آنــذك بشــكل
يومــي ،عمليــات اغتيــال بدوافــع جنائيــة،
ورسقــة للمنــازل ،وســطو مســلح ،ونزاعــات
عشــائرية.
وكان قــد اعلــن يف عــام  2021عــى لســان
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مديــر عــام التدريــب والتأهيــل يف وزارة
الداخليــة العراقيــة إن تصاعــدا مخيفــا
للجرائــم يف الع ـراق ،بحســب تعبــره ،الفتــا
إىل أن عددهــا كان بحــدود  4300حالــة
قتــل يف  2015و 4400حالــة يف  ،2016فيــا
ارتفعــت األعــداد إىل  4600يف  2017ومثلهــا
يف .2018
وبرغــم انخفــاض أعــداد جرائــم القتــل عــام
 2019إىل نحــو  4180إال أن عــام 2020
شــهد ارتفاعــا كبــرا ،لتســجل البــاد أكــر
مــن  4700حالــة ،منوهــا إىل أن العــراق
يعــد الدولــة األوىل عربيــا يف أعــداد حــاالت
القتــل وبنســبة ســنوية بلغــت أكــر مــن
 11.5%لــكل مائــة ألــف نســمة ،بحســب
قولــه .ويف مطلــع عــام  2021قــال مســؤول

أمنــي يف وزارة الداخليــة العراقيــة ،أن
ضحايــا الجرائــم املنظمــة الناتجــة عــن
الرسقــة والســطو املســلح والخطــف وتجــارة
املخــدرات واالبت ـزاز والنزاعــات العشــائرية
وغريهــا باتــت تتجــاوز ضحايــا العمليــات
اإلرهابيــة يف مناطــق كثــرة مــن البــاد (يف
ذلــك الوقــت).
باحثــون اجتامعيــون كانــوا قــد اشــاروا
اىل ان تفــي القتــل يف العــراق يعــزى
النعكاســات جائحــة كورونــا وتأثريهــا عــى
االقتصــاد وواقــع العاملــة اليوميــة ،فضــا
ّ
عــا أفرزتــه مــن عــوز مــادي تســبب
بالقلــق ومــن ثــم االكتئــاب ،ليــؤدي كل
ذلــك إىل اســتعامل املنشــطات واملخــدرات
التــي تفقــد الشــخص األهليــة العقليــة

ليقــدم بعدهــا عــى ارتــكاب الجرائــم،
مشــرين إىل أن ضعــف ســلطة القانــون
كان لــه األثــر الكبــر عــى األفــراد ،حيــث
يلجــؤون إىل اســتحصال حقوقهــم بأيديهــم،
أو االنتقــام بصــورة عدائيــة.
مؤرشات عاملية ..العراق يف املنتصف
واســتنادا اىل دراســة اكادمييــة قدمــت مــن
قبــل مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط
يف بغــداد الــذي يصــف نفســه انــه مركــز
مســتقل يســعى اىل إج ـراء تحليــل مســتقل
وايجــاد حلــول لقضايــا معقــدة تهــم
الوضعــن الســيايس واالكادميــي بحســب
قولــه ،واعتــادا عــى التقريــر الســنوي
العاملــي ملــؤرش الجرميــة لعــام  2021الصادر
عــن موســوعة قاعــدة البيانــات العامليــة

”نامبيــو“ ،فــان الع ـراق احتــل املوقــع 53
مــن أصــل  136دولــة يف جــدول مــؤرش
الجرميــة العاملــي بنيلــه درجــة 42.48
بنســبة الجرميــة ،و  51.58بنســبة االمــان
وهــو بذلــك يكــون يف املســتوى املتوســط
مقرتبــا مــن بريطانيــا ونســبة الجرميــة فيهــا
 46والواليــات املتحــدة االمريكيــة  47ويعد
املركــز ذلــك ايجابيــا (مــع الفــارق يف عــدد
الســكان) قياســا اىل االســتقرار يف بريطانيــا
وامريــكا ،ويعــده فرصــة كبــرة إلحــكام
امنــه وتحســن مكانتــه يف مــؤرش الجرميــة
العاملــي بحســب قولــه ،وســجلت االمــارات
العربيــة املتحــدة نســبة جرميــة منخفضــا
بواقــع نحــو  15وبأمــان يقــرب مــن 85
نقطــة ،ويف قطــر ينخفــض معــدل الجرميــة
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اىل نحــو  12نقطــة بأمــان  88مــع العلــم
ان اقــل معــدل للجرائــم هــو صفــر بأمــان
.100
وســجلت ادىن معــدالت الجرميــة يف ســويرسا
والدمنــارك والرنويــج واليابــان ونيوزيلنــدا،
وهــذه الــدول لديهــا تطبيــق قانــون فعــال
جــدا ،وللدمنــارك والرنويــج واليابــان بعــض
أكــر قوانــن االســلحة تقييــدا يف العــامل،
بحســب املــؤرش.
وطلبــت توصيــات مركــز البيــان مــن
املؤسســات األمنيــة يف العــراق االهتــام
مبــؤرش الجرميــة العاملــي كونــه مرجــع
لقيــاس مســتوى الجرميــة واألمــان يف
العــراق ،كــا دعــت اىل تكويــن مــؤرش
عراقــي داخــي لقيــاس مســتويات الجرميــة
واالمــان يف عمــوم العــراق مــن جهــة ويف
كل محافظــة مــن جهــة اخــرى ،كــا شــجع
املركــز املؤسســات االمنيــة عــى االســتفادة
مــن تجربــة اقليــم كوردســتان العــراق يف
الحــد مــن الجرميــة ،بحســب وصفــه.
ودعــا املركــز اىل التعامــل مع الجرمية بشــتى
ابعادهــا وعــدم االكتفــاء بالبعــد االمنــي
فقــط ،والتحــري بالدوافــع االجتامعيــة
واالقتصاديــة الرتــكاب الجرائــم ومعاجلتهــا
لتجنــب وقــوع الجرميــة ،وكذلــك حــث
املؤسســات االمنيــة عــى تطويــر قــدرات
منتســبيها و مغــادرة الطــرق التقليديــة يف
التعامــل مــع الجرميــة ،واللجوء اىل الوســائل
الحديثــة يف التحقيــق وجمــع األدلــة؛
كــا يطالــب بتطويــر املختــرات الجنائيــة
لتكــون عــى مســتوى عــال يف جميــع
املحافظــات ،بــدال مــن املختــر املركــزي يف
بغــداد ،و امتتــة املؤسســات االمنيــة بالنحــو
الــذي يحــد مــن مامرســات الفســاد داخلهــا
ويســاعد يف الحــد مــن الجرائــم واالمســاك
الرسيــع مبرتكبيهــاـ بحســب التوصيــات.
كــا دعــا املركــز ،وســائل االعــام بشــتى
اشــكالها اىل عــدم االكتفــاء بتغطيــة
الجرائــم التــي تحــدث ،وامنــا ايضــا االهتــام
بإبــراز التحســن االمنــي االيجــايب.
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هجرات العراقيين..
نزف االنسان وتسرب الكفاءات
هجــرة العراقييــن ومــن ضمنهــم الكفــاءات الــى
الخــارج بــدأت منــذ ســتينات القــرن الماضــي،
وتواصلــت حتــى اآلن مــن دون توقــف ،و كانــت
الهجــرة الطوعيــة او القســرية قــد تعاظمــت
بصــورة الفتــة فــي عهــد النظــام المبــاد.
فيـــــلي

ومــا ينقــل عــن حســن كامــل صهــر رئيــس
النظــام املبــاد قولــه قبــل عودتــه إىل العـراق
وقتلــه يف أوائــل  1996يف مقابلــة أجرتهــا
معــه مجلــة « الوطــن العــريب « أن عــدد
العراقيــن يف الخــارج وصــل إىل  5ماليــن
وميثــل هــذا ربــع ســكان الع ـراق يف وقتــه
بحســب قولــه ،وتســاءل ملــاذا هــذا العــدد
يف الخــارج؟
وطبعــا فــان هــذا الرقــم كان يقــرب
مــن التقديــرات الدوليــة يف تلــك املــدة،
وبحســب األمــم املتحــدة شــملت الهجــرة
 4,5ماليــن انســان.
وتعــد ظاهــرة هجــرة العراقيــن إىل الخــارج
بأعــداد كبــرة ظاهــرة حديثــة ،وبحســب
املراقبــن واملحللــن فــان تاريــخ العــراق
املعــارص مل يشــهد مثيــا لهــا باســتثناء
هجــرة اليهــود العراقيــن إىل إرسائيــل بعــد
قيامهــا يف املــدة بــن  ،1951-1948ويف تلــك
املــدة ذكــر نــوري ســعيد رئيــس الــوزراء يف
زمــن النظــام امللــي يف خطــاب لــه يف مؤمتــر
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الطاولــة املســتديرة يف لنــدن عــام « 1939يســكن العـراق  200ألــف يهــودي يقيــم معظمهــم
يف بغــداد … «
كــا ميكــن االشــارة اىل تهجــر العراقيــن مــن الكــورد الفيليــن ففــي نيســان  1980بــدأ
النظــام حملــة تهجــر واســعة شــملت الكــورد الفيليــن اســتعدادا لشــن الحــرب ضــد إيـران،
بحســب املراقبــن ،الذيــن يلفتــون اىل ان الحملــة شــملت ع ـرات االلــوف؛ وبرغــم عــدم
تحديــد رقــم للمهجريــن بدقــة فــان احــدى املصــادر تقدرهــم بنحــو نصــف مليــون انســان،
وطالــت الحملــة التجــار الذيــن كان مــن بينهــم  3245تاجــر جملــة يف بغــداد لوحدهــا،
يشــغلون  1177محــا و 258صناعيــا؛ ويف البــرة شــكل هــؤالء  20%مــن عــدد الصناعيــن،
فضــا عــن أعــداد أخــرى مــن بقيــة املحافظــات ،اســتنادا اىل املصــادر.
وهجــر هــؤالء إىل إيــران بعــد أن جــرت مصــادرة ممتلكاتهــم املنقولــة وغــر املنقولــة
وتجريدهــم مــن وثائقهــم الرســمية وجــرى حجــز بــن  7 - 5آالف شــاب مــن العائــات
املهجــرة التــي ال زالــت أخبارهــم مقطوعــة إىل اآلن  .ويف الحقيقــة فــإن حملــة التهجــر هــذه
كانــت لهــا بدايــات ولــو بنطــاق أضيــق يف  1970-1969اذ هجــر نحــو  50الــف عراقــي
بزعــم أنهــم مــن أصــول إيرانيــة.
وكانــت أعــداد قليلــة مــن العراقيــن تهاجــر إىل الخــارج قبــل مجــيء نظــام حــزب البعــث إثــر
انقــاب  ،1968ويرجــع املؤرخــون ذلــك لقلــة ميــل العراقيــن لــرك بلدهــم حتــى يف املــدد
التــي كان الع ـراق يشــهد فيهــا فق ـرا ومعــدالت بطالــة مرتفعــة؛ فقــد بلــغ عــدد العراقيــن
املســجلني يف الخــارج  42464يف عــام  1957منهــم نحــو  31الــف عامــل أي بنســبة 74
 %يف الكويــت ،بحســب االحصائيــات املتواجــدة وقــد تناقــص العــدد إىل  25897يف عــام
 ،1965ويشــر تعــداد عــام  1965إىل تواجــد  3145شــخصا يحملــون الشــهادات العاليــة
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خــارج العـراق منهــم  503يحملــون شــهادة
أعــى مــن البكالوريــوس أو الدبلــوم و
 269يحملــون شــهادة الدكتــوراه يف شــتى
االختصاصــات .
و يشــر املراقبــون اىل ان تيــار الهجــرة
بــدأ يتصاعــد بعــد انقــاب  1968نتيجــة
سياســات القمــع الســيايس والفكــري
والتمييــز القومــي والدينــي واملذهبــي
واملناطقــي مــا دفــع أعــدادا مــن العراقيــن
للهجــرة وباألخــص مــن املــاكات املتخصصة
وأصحــاب الكفــاءات.
وطبقــا لبحــث أعدتــه منظمــة العمــل
العربيــة بلــغ عــدد املهاجريــن العراقيــن
مــن أصحــاب الكفــاءات  4192يف املــدة
بــن  1969-1966إىل الواليــات املتحــدة
فقــط و 204إىل كنــدا؛ ويف دراســة أخــرى
صــادرة عــن األمــم املتحــدة عــام  1974قدر
أن  50%مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة
األوىل ( البكالوريــوس) يف العلــوم الهندســية
و  90%مــن حملــة شــهادات الدكتــوراه
هــم خــارج الع ـراق ،وتبــن دراســة أخــرى
ان عــدد الذيــن ولــدوا يف الع ـراق وغــادروا
إىل الواليــات املتحــدة يف عــام  1977بلــغ
 2811مهاجــرا.
وشــخصت االرقــام والبيانــات تزايــد
أعــداد الطلبــة الذيــن درســوا يف الخــارج
ومل يعــودوا للعــراق فحتــى عــام 1970
مل ترجــع اىل العــراق النســب اآلتيــة مــن
الخريجــن مــن الــدول التــي درســوا فيهــا؛
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ( % 38,5
)  ،أملانيــا االتحاديــة (  ، ) 23%بريطانيــا
(  ، )15%البلــدان االشــراكية (، )8,5%
بلــدان أوروبــا الغربيــة ( ، )6,6%البلــدان
األســيوية غــر العربيــة (  )4,8%والبلــدان
العربيــة (  ، )3,6%ويلفــت الباحثــون اىل ان
النســب تصاعــدت يف الثامنينــات بســبب
عــدم رغبــة كثــر مــن الخريجــن يف العــودة
بســبب الحــرب العراقيــة االيرانيــة.
وقــد اقــرت أوســاط النظــام الســابق
بحســب ترصيحــات ملســؤوليه يف عــام
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 1999بــأن عــدد األكادمييــن وأصحــاب
الكفــاءات العلميــة مــن العراقيــن الذيــن
تركــوا الع ـراق وأقامــوا يف الخــارج زاد عــى
 23الفــا.
ويقــول املراقبــون ان النظــام املبــاد حــاول
اســتدراج كثــر مــن املــاكات وأصحــاب
الكفــاءات التــي كانــت تقيــم يف الخــارج يف
أوائــل الســبعينات بإرســال وفــود رســمية
عاليــة املســتوى إلقنــاع هــؤالء بالعــودة
إىل العــراق وذلــك بتقديــم االمتيــازات
وتحديدهــا بإصــدار القوانــن والقــرارات،
ومنهــا قـرار مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل
رقــم  724يف  1970-3-22تضمــن تخويــل
رئيــس الجمهوريــة تحديــد راتــب خــاص
يــراه مناســبا ملؤهــات وظــروف عمــل
معــن بالنســبة ملــن كانــت لــه كفــاءة غــر
اعتياديــة ،وأعقــب ذلــك صــدور قانــون
رعايــة ذوي الكفــاءات رقــم  154لســنة
 1974ليشــمل الكفــاءات املتواجــدة يف
الخــارج والداخــل واملامرســن فضــا عــن
حملــة الشــهادات العليــا؛ كذلــك صــدر
قانــون رقــم  189لســنة  1980الخــاص

بتشــجيع عــودة ذوي الكفــاءات العلميــة
إىل العــراق .
واســتدرك املتابعــون بالقــول انــه برغم ذلك
عــاد قليــل منهــم وحتــى الذيــن عــادوا،
هجــروا،
هاجــر معظمهــم مــرة ثانيــة او ّ
بســبب عــدم وجــود مقاييــس موضوعيــة
لتقويــم الكفــاءات عــى املســتوى الرســمي،
واملضايقــات التــي تعرضــوا لهــا يف الجانــب
الســيايس وانعــدام حريــة التعبــر او
تهجريهــم قــرا ،بحســب تعبريهــم.
ويضيــف الباحثــون السياســيون اىل ذلــك
الحمــات العســكرية التــي نفذهــا النظــام
املبــاد لقمــع الحركــة الكورديــة مااضطــر
االلــوف مــن الســكان الكــورد العراقيــن
للجــوء إىل إيــران عــاد منهــم إىل العــراق
 100الــف يف عــام  ،1975بحســب قولهــم.
وطبقــا للتعــداد الســكاين لعــام  1977بلــغ
مجمــوع العراقيــن املقيمــن يف الخــارج
 142280نســمة وطبعــا فــان الرقــم
ال يشــمل الذيــن تعرضــوا اىل التهجــر
الجامعــي ومنهــم اليهــود والكــورد الفيليــن،
بحســب املؤرخــن.

ويذ ّكــر املؤرخــون بالحملــة التــي دشــنها
النظــام الســابق يف  1978التــي رافقهــا
االعتقــال والتعذيــب واإلعــدام ضــد القــوى
السياســية ويف مقدمتهــا الحــزب الشــيوعي
العراقــي مــا اضطــر اآلالف للجــوء للمنــايف،
بحســب قولهــم ،كذلــك فــإن حملــة
القمــع والتصفيــات ضــد القــوى واألح ـزاب
اإلســامية يف الثامنينــات أدت كذلــك إىل
هجــرة عــدد غــر قليــل مــن العراقيــن ،عــى
حــد وصفهــم ،مشــرين اىل ســبب أخــر دفع
العراقيــن للهجــرة هــو الحــرب العراقيــة-
اإليرانيــة  .1988-1980و بلــغ عــدد طالبــي

اللجــوء العراقيــن يف أوروبــا  24750يف
 1989-1980موزعــن عــى  15دولــة ،وقــد
تصاعــد عددهــم يف الــدول الصناعيــة بعــد
الســاح بالســفر بعــد توقــف الحــرب؛ و يف
الكويــت هنــاك تقديـرات تشــر إىل تواجــد
 100الــف عراقــي قبــل غزوهــا عــام ،1990
بحســب االرقــام املعلنــة.
ونــوه املؤرخــون اىل انــه بعــد عــام ،2003
كانــت رشائــح املســيحني واألقليــات الدينيــة
يف طليعــة املهاجريــن نتيجــة االســتهداف
املبــارش لهــم ،وبرغــم انهــم يضيفــون
نحــو  3ماليــن الجــئ منــذ عــام ،2014
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غــر ان البعــض يقــول ان تلــك أعــداد
تقريبيــة وقــد تحســب مــن بينهــا بعــض
الهجـرات الداخليــة ،وبحســب لجنــة العمــل
واملهجريــن يف الربملــان العراقــي فــان أملانيــا
وأمــركا هــا أكــر الــدول التــي اســتقبلت
الالجئــن العراقيــن؛ ويف الســياق ذاتــه،
أحصــت مؤسســة «القمــة» املتخصصــة
بشــؤون الالجئــن العراقيــن ،أعــداد
الالجئــن يف  5ســنوات للمــدة بــن 2015
إىل  ،2020وبلغــت  562ألفــا و 293شــخصا،
يتوزعــون يف  35دولــة حــول العــامل.
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أغلى من كوردستان..
سعر العقار
يثير الجدل في األنبار

ســاهمت حمــات البنــاء واإلعمــار المتواصلــة فــي مــدن
محافظــة األنبــار غربــي العــراق ،منــذ تحريرهــا مــن تنظيــم
داعــش عــام  ،2017فض ـ ً
ا عــن االســتقرار األمنــي الــذي تتمتــع
بــه المحافظــة مؤخــرًا ،بارتفــاع كبيــر بأســعار العقــار ،خاصــة
فــي المــدن الرئيســة.

فيـــــلي
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ورأى مراقبــون ،وأصحــاب مكاتــب عقــار يف
األنبــار ،تحدثــوا ملجلــة «فيــي» ،أن أحــد
أبــرز أســباب ارتفــاع العقــار الحاصــل يف
األنبــار ،هــو قيــام املئــات ورمبــا اآلالف
مــن ســكان املحافظــات العراقيــة األخــرى،
بـراء عقــارات لهــم يف املحافظــة ،نظـراً ملــا
تتمتــع بــه مــن اســتقرار أمنــي وحمــات
إعــار وتطويــر متواصلــة.
ويف الوقــت نفســه ،تشــكو رشائــح متدنيــة
الدخــل مــن ســكان األنبــار ،ارتفــاع أســعار
العقــار ،الــذي ألقــى بظاللــه عــى بــدالت
إيجــار املنــازل يف املحافظــة ،والتــي باتــت
تــراوح يف بعــض املناطــق ،مــن 750 - 500
ألــف دينــار.
وطالبــت هــذه الرشيحــة ،التــي أبــدت
رأيهــا للوكالــة ،بتدخــل الجهــات املعنيــة
للحــد مــن تضخــم األســعار ،أو إيجــاد
بدائــل لهــم ،كبنــاء مجمعــات ســكنية
حكوميــة لإليجــار ،أو توزيــع قطــع أراض
لهــم ،وتوفــر قــروض متكنهــم مــن بنائهــا.
ويف هــذا الصــدد ،نــوه الباحــث االجتامعــي
يف األنبــار ،نبيــل عبــد الســام  ،إىل عاملــن
وراء إرتفــاع أســعار العقــارات يف األنبــار،
األول إقبــال رجــال األعــال عــى االســتثامر
يف مجــال املجمعــات الســكنية واســتغالل
املســاحات الزراعيــة بعــد تحويــل جنســها
إىل ســكني عــر بوابــات اإلســتثامر ،وبيعهــا
مــن خــال قــروض املــرف العقــاري ،ومــن
ثــم بيعهــا بأســعار باهظــة عــى شــكل
وحــدات ســكنية».
أمــا العامــل الثــاين ،فهــو اإلقبــال الكبــر
مــن خــارج األنبــار ،عــى الــراء داخــل
املحافظــة ،وبالتــايل زيــادة الطلــب أدت
إىل ارتفــاع املعــروض» ،وفقــاً للباحــث
االجتامعــي الــذي تحــدث للوكالــة.
وأشــار عبــد الســام ،إىل أن «األمــر ال
يقتــر عــى الــدور الســكنية واألرايض
فحســب؛ فإيجــارات املحــال التجاريــة
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هــي األخــرى تأثــرت برتاجــع أعــداد اليــد
العاملــة وانخفــاض مســتوى العمــل فيهــا
بســبب لجــوء كثــر مــن املراكــز التجاريــة
إىل تقليــص األعــداد لســد بــدل اإليجــار».
مــن جانبــه ،عــزا نائــب محافــظ األنبــار
للشــؤون اإلداريــة ،جاســم الحلبــويس،
ارتفــاع ســعر العقــار بشــكل عــام يف
املحافظــة ،إىل ســببني أولهــا أن «ترتقــي
الخدمــات يف املنطقــة املوجــود فيهــا العقــار
بحيــث تصبــح مرغوبــة ويصبــح العــرض
أقــل مــن الطلــب ،والثــاين ،هــو إرتفــاع
أســعار العقــارات يف بغــداد ،الــذي ينعكــس
عــى باقــي املحافظــات».
وأوضــح الحلبــويس ،خــال حديثــه ملجلــة
«فيــي» ،أن «أســعار العقــار يف بغــداد
أصبحــت أربعــة أضعــاف األســعار التــي
كانــت عليهــا قبــل عامــن» ،مقرتحــاً يف
الوقــت نفســه «تســهيل الحصــول عــى
قطــع األرايض للمواطنــن والقــروض امليرسة
للحــد مــن ارتفــاع أســعار العقــارات وهــي
موجــودة بالفعــل لكــن ليــس مبــا يكفــي».
ولفــت إىل أن «أســعار العقــار يف كوردســتان
مازالــت ضمــن املعقــول ،رغــم أن مناطــق
أربيــل أرقــى مــن األنبــار وبغــداد»،
مرجحـاً وجــود فئــة معينــة مــن امليســورين
«تعمــدوا رشاء العقــارات بأســعار مبالــغ
بهــا ،أدت الرتفــاع أســعار العقــار بشــكل
عــام».
وكشــف الحلبــويس ،عــن «رشاء عــدد كبــر
مــن ســكان بغــداد واملحافظــات املجــاورة،
دوراً ســكنية يف األنبــار ،وهــو مــا تســبب
أيضــا برفــع األســعار» ،مســتدركاً بالقــول:
«مــن حــق أي مواطــن عراقــي ،الســكن
يف املــكان الــذي يناســبه ،لــذا ال وجــود
العــراض مــن حكومــة األنبــار تجــاه باقــي
املواطنــن مــن املحافظــات األخــرى أن
يســكنوا يف املحافظــة».
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زيادة إنتاج النفط العراقي..

عـــــراقــــيات

أرقام طموحة تصطدم بـ»الفساد والفشل»

خلص تحليل
اقتصادي ،إلى
عائقين هما «الفساد
والفشل» أمام زيادة
النفط العراقي الى
الماليين ،التي يسعى
لها مسؤولو النفط
في البالد.
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ولفــت تقريــر اقتصــادي نــر عــى موقــع
"ياهــو" وترجمتــه مجلــة «فيــي» اىل ان
"العــراق يخطــط لزيــادة إنتاجــه مــن
النفــط لتحقيــق هــدف مرحــي يــراوح مــا
بــن  5اىل  8ماليــن برميــل يوميــا مــع مــرور
الوقــت".
ويف هــذا االطــار ،اســتعاد ترصيحــات اخــرة
للنائــب االول لرئيــس رشكــة النفــط الوطنية
العراقيــة حامــد يونــس ،وللمديــر العــام
لرشكــة استكشــاف النفــط العراقيــة عــي
جاســم ،حــول هــذه الزيــادة املخطــط لهــا
وعــن النشــاط امللحــوظ املتوقــع يف املرحلــة
املقبلــة يف قطــاع االستكشــاف ،مبــا يف ذلــك
يف الصحــراء الغربيــة ومحافظــة نينــوى.
واعتــر التقريــر انــه "بالنظــر اىل التــوازن
الدقيــق الحــايل بــن العــرض والطلــب يف
معــادالت تســعري النفــط عامليــا ،فــإن هــذه
االمــدادات الكبــرة قــد تــؤدي اىل التخفيــف
مــن الــرر االقتصــادي الــذي اصــاب
العديــد مــن الــدول بســبب اســعار النفــط
والغــاز الباهظــة".
اال ان التقريــر بعدمــا تســاءل عــن مــدى
واقعيــة هــذه الترصيحــات حــول االســعار
املرتفعــة للنفــط ،اضــاف ان "هــذه
الترصيحــات "واقعيــة متامــا" ،باعتبــار ان
العـراق ميتلــك نحــو  145مليــار برميــل مــن
احتياطيــات النفــط الخــام املؤكــدة (حــوايل
 % 18مــن اجــايل الــرق األوســط ،ونحــو
 9%مــن املخــزون العاملــي ،وهــو لديــه
خامــس اكــر احتياطــي يف العــامل)".
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«« االختــاس الهائــل وعمليــات االحتيــال فــي مجــال المشــتريات وتبييــض
االمــوال وتهريــب النفــط والرشــوة البيروقراطيــة المنتشــرة التــي قــادت البــاد
الــى ادنــى تصنيفــات الفســاد الدوليــة ،واثــارت العنــف السياســي وعرقلــت بنــاء
دولــة فعالــة وتقديــم الخدمــات »»

وبرغــم ذلــك ،نقــل التقريــر عــن بيانــات لوكالــة الطاقــة الدوليــة مــن العــام  2012حــول
العـراق ،تعتــر ان حجــم مــوارد النفــط العراقيــة القابلــة لالســرداد تخضــع لدرجــة كبــرة مــن
عــدم اليقــن" ،مشــرا اىل ان "رقــم ال  145مليــار برميــل مصــدره هيئــة املســح الجيولوجــي
االمريكيــة ( )USGSمــن العــام .2000
واوضــح انــه "مــن خــال اســتخدام هــذه البيانــات ،خلــص تحليــل وكالــة الطاقــة الدوليــة
للعــام  2012اىل ان حجــم مــوارد النفــط الخــام وســوائل الغــاز الطبيعــي القابلــة لالســرداد يف
الع ـراق تقــدر بنحــو  232مليــار برميــل .اال انــه يف نهايــة العــام  ،2011مل يتــم انتــاج ســوى
 35مليــار برميــل فقــط مــن هــذا الرقــم البالــغ  232مليــار برميــل".
وتابــع التقريــر انــه "يف العــام  2012ايضــا وباالعتــاد عــى ارقــام هيئــة املســح الجيولوجــي
االمريكيــة ،فــان العـراق انتــج  % 15فقــط مــن مــوارده القابلــة لالســرداد ،مقارنــة بـــ % 23
عــى مســتوى الــرق األوســط ككل ،بحســب بيانــات وكالــة الطاقــة الدوليــة".
واوضــح التقريــر فكرتــه قائــا إنــه "مــن املهــم التمييــز بــان وجــود مســتويات ضخمــة مــن
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االحتياطيــات واملــوارد القابلــة لالســرداد،
يشء ،ولكــن حفرهــا وتصديرهــا مســألة
اخــرى متامــا".
ولفــت التقريــر اىل انــه "خــال الفــرة التــي
تــم فيهــا اصــدار تقريــر وكالــة الطاقــة
الدوليــة يف مــن العــام  2012حتــى اآلن،
فــإن انتــاج النفــط الخــام يف العـراق ارتفــع
مــن مــا يزيــد عــن  3ماليــن برميــل يوميــا
إىل مــا فــوق ال  4ماليــن برميــل يوميــا
بقليــل".
وبرغــم ان هــذه النســبة مثــرة وتعــادل
ال 25%كزيــادة ،اال ان التقريــر اعتــر انــه

"مــن حيــث قيمتهــا املطلقــة ،فانهــا تشــكل عائــدا ضعيفــا عــى ايـرادات النفــط الــذي ميتلكــه
العــراق ،خاصــة اذا اخــذ باالعتبــار مــدى ســهولة اســرداد نفطــه ،حيــث يتضــح ان لــدى
العـراق أقــل تكلفــة اســتخراج يف العــامل تبلــغ مــا بــن 1و 2دوالر للربميــل كنفــط الســعودية
واي ـران".
وذكــر التقريــر بـ"اطــاق الع ـراق يف العــام " 2013اســراتيجية الطاقــة الوطنيــة املتكاملــة"،
والتــي تضــع ثالثــة ســيناريوهات حــول انتــاج النفــط ،تتلخــص افضلهــا بزيــادة طاقــة االنتــاج
اىل  13مليــون برميــل يوميــا (يف تلــك املرحلــة بحلــول العــام  ،)2017عــى ان تبلــغ ذروتهــا
حتــى العــام  ،2023بينــا كان الســيناريو املتوســط يحــدد الوصــول اىل  9ماليــن برميــل يوميــا
(يف تلــك املرحلــة بحلــول العــام  ،)2020يف حــن كان الســيناريو األســوأ هــو الوصــول اىل انتــاج
 6ماليــن برميــل يوميــا (يف تلــك املرحلــة بحلــول عــام .")2020
اال ان التقريــر تســاءل" ،ملــاذا مل يتمكــن العــراق مــن تحقيــق ذلــك عــى الرغــم مــن ان
االســاس الــذي اســتندت عليــه هــذه التوقعــات متينــة للغايــة" .وحــدد التقريــر ســببني
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أساســيني ،يتمثــل االول بالفســاد املســترشي
الــذي اصــاب قطــاع النفــط ،خاصــة منــذ
ســقوط صــدام حســن يف العــام ، 2003
ومتثــل الســبب الثــاين ،وهــو مرتبــط جزئيــا
بــاالول ،وهــو الفشــل يف بنــاء "مــروع
امــداد ميــاه البحــر املشــرك (.")CSSP
ولفــت التقريــر اىل "ثقافــة الفســاد يف
العـراق" ،مذكـرا ببيانــات منظمــة الشــفافية
الدوليــة املســتقلة حــول "مــؤرش مــدركات
الفســاد" ،والتــي يظهــر فيهــا الع ـراق مــن
بــن االســوأ يف العــامل مــن اصــل  180دولــة
بســبب حجــم الفســاد ونطاقــه.
وينقــل التقريــر عــن منظمــة الشــفافية
الدوليــة حديثهــا يف هــذا االطــار عــن
"االختــاس الهائــل وعمليــات االحتيــال
يف مجــال املشــريات وتبييــض االمــوال
وتهريــب النفــط والرشــوة البريوقراطيــة
املنتــرة التــي قــادت البــاد اىل ادىن
تصنيفــات الفســاد الدوليــة ،واثــارت
العنــف الســيايس وعرقلــت بنــاء دولــة
فعالــة وتقديــم الخدمــات".
امــا بالنســبة اىل "مــروع امــداد ميــاه
البحــر املشــرك ( ،")CSSPفقــد اعتــر
التقريــر ان حجــم الفســاد املتفــي قــد
يكــون ســببا رئيســيا لعــدم املــي قدمــا
يف تنفيــذه ،غــر انــه اشــار اىل انــه يف حــال
متكــن الع ـراق مــن تطويــق املــروع قــدر
اإلمــكان البعــاد العنــارص الفاســدة عنــه،
فانــه قــد يتمكــن مــن البــدء يف تحقيــق
الزيــادات الضخمــة املتصــورة النتــاج
النفــط ،مشــرا اىل ان املــروع يتضمــن
الخطــط لســحب امليــاه مــن الخليــج ثــم
معالجتهــا قبــل نقلهــا عــر االنابيــب اىل
حقــول النفــط الســتخدامها لتقويــة الضغــط
وزيــادة امتصــاص النفــط ،والــذي تبلــغ
تقديـرات كلفتــه حــواىل  10مليــارات دوالر،
ويســتهدف تأمــن حــوايل  6ماليــن برميــل
يوميــا مــن امليــاه إىل خمســة حقــول نفطيــة
عــى االقــل يف منطقــة البــرة الجنوبيــة
وحقــل آخــر يف منطقــة ميســان.
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مليارات الدنانير تذوب
تحت عجالت الحموالت الثقيلة
تشــهد مدينــة املوصــل مركــز محافظــة
نينــوى ،منــذ عــام تقريبــاً ،حملــة إعــادة
تأهيــل الطــرق الرئيســية يف كال جانبــي
املدينــة ،األميــن واأليــر ،باالضافــة اىل
مداخلهــا األربــع.
وتــرف عــى تلــك املشــاريع التــي أطلقتهــا
املحافظــة خــال الفــرة املاضيــة ،دائــرة
بلديــة املوصــل ،إال أن مالمــح بعضهــا قــد
تغــرت ومل ميــض عــى اعــادة تأهيلهــا ســوى
عــدة أشــهر ،لتبــدأ عالمــات الــرر ظاهــرة
بصــورة واضحــة ،مــا أثــار ســخط كبــر بــن
املدونــن والناشــطني يف مواقــع التواصــل
االجتامعــي والشــارع املوصــي.
اعادة االعامر من "الثناء" إىل "االستياء"
وتحولــت موجــة "الثنــاء" عــى حمــات
إعــادة االعــار اىل موجــة مــن "النقــد
واالســتياء" لضيــاع األمــوال ،كــا يقــول
الناشــط "احمــد الزيــدي" ،الــذي انتقــد
مايجــري ،وقــال ملجلــة «فيــي» ،إن الجميــع
يتحمــل املســؤولية ملــا يجــري ،معتــراً أن
الــكل يشــرك بذنــب ضيــاع املليــارات عــى
حمــات إعــادة اإلعــار للشــوارع.
ويضيــف إذا بقــي الوضــع عــى حالــه،
سيســتمر الــرر ولــن يبقــى لدينــا شــارعاً
واحــداً كــا كان ،ونعــود اىل الصفــر .
الــرر مســتمر ..إن مل يتــم نصــب
"املوازيــن"
امــا "يوســف اليوســف" ،وهــو ناشــط
ومــن املهتمــن بالشــأن املوصــي ،فقــال إن
هنــاك مشــكلة أكــر بكثــر مــن موضــوع
الحمــوالت الثقيلــة ،وهــي ضيــاع املســبب
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الرئيــي يف مايحــدث ،موضحــا أنــه ال ميكــن محاســبة صاحــب الرشكــة املســؤولة عــن التبليــط
(تعبيــد الطــرق) إذا تحجــج بالحمــوالت الثقيلــة والشــاحنات ،كــا ال ميكــن أن يوضــع اللــوم
عــى املرشفــن مــن الحكومــة املحليــة يف العينــات والفحوصــات املختربيــة.
ويبــن ،أنــه إن مل يتــم نصــب موازيــن يف مداخــل املوصــل ســتبقى الحقيقــة ضائعــة فبعــد
ضبــط الحمــوالت الميكــن ألي مقــاول ان يتحجــج بــأي عــذر واي رضر آخــر ،وســيتضح
انــه الفســاد والتقصــر ،أمــا بقــاء الوضــع عــى هــذا الحــال ميكــن تلخيصــه بعبــارة واحــدة
(املليــارات تــذوب تحــت عجــات الشــاحنات التــي تدخــل املوصــل كل يــوم).
بلدية املوصل ترمي بكرة املوازين يف ملعب بغداد
مــن جانبــه يقــول مديــر بلديــة املوصــل عبــد الســتار الحبــو ملجلــة «فيــي» ،إن املقاولــن
ملزمــن بإعــادة تأهيــل الشــوارع وصيانتهــا ملــدة عــام كامــل ،وقــد يكــون هنــاك صيانــة
بعــد العــام يف بعــض الحــاالت ،لكــن مشــكلتنا اليــوم هــي مــع الحمــوالت الثقيلــة التــي
تنقلهــا الشــاحنات وهــذا مــا تســبب بــرر كبــر عــى شــوارع املدينــة خصوصــا اننــا ال منتلــك
موازيــن لضبــط الحمــوالت.
وأضــاف "نحــن كبلديــة وادارة محافظــة نســعى بــكل جهدنــا لنصــب موازيــن يف مداخــل
املوصــل ،لكــن األمــر مــن صالحيــات وزارة البلديــات ،وقــد خاطبناهــا أكــر مــن مــرة ولكــن
مل يتغــر يشء.
ويوضــح الحبــو قائــا" ،يف الزيــارة االخــرة لرئيــس الــوزراء وعدنــا خــراً بهــذا املوضــوع ،ويف
حــال مل تكــن الــوزارة قــادرة عــى نصــب هــذه املوازيــن كفــرص اســتثامرية ،فلــن نتمكــن
مــن الحفــاظ عــى شــوارع املوصــل فقــط ،امنــا كل املــدن التــي متــر بهــا الشــاحنات التــي
تنقــل البضائــع.
ورأى الحبــو ،أن "بقــاء املوصــل مــن دون موازيــن يف مداخلهــا وضبــط للحمــوالت تعرضنــا
لخســارة مليــارات الدنانــر التــي أنفقتهــا املحافظــة عــى شــوارع املدينــة عنــد إعــادة
تأهيلهــا".
محافظ نينوى يفتح نار االنتقاد نحو الرشكات املنفذة
أمــا محافــظ نينــوى نجــم الجبــوري ،فلــم يضــع اللــوم عــى عــدم وجــود املوازيــن والحموالت
الثقيلــة ،إمنــا فتــح النــار عــى الــركات التــي عملــت عــى إعــادة تعبيــد تلــك الطــرق ،وقــال
ملجلــة «فيــي» ،إن هــذه الــركات محســوبة عــى املدينــة ،لكنهــا مل تنفــذ العمــل بشــكل
كامــل وضمــن املواصفــات ،مــا أدى اىل فشــلها.
وبــرر الجبــوري قولــه ،بــأن الشــاحنات ذاتهــا متــر بطــرق اربيــل وزاخــو ودهــوك يف اقليــم
كوردســتان ،قادمــة إىل املوصــل ،ومل تتســبب بتلــف ورضر شــوارع اإلقليــم فكيــف تســببت
بهــذا الــرر خــال شــهرين او ثالثــة بعــد اعــادة التعبيــد.

ورغــم ذلــك ،إال أن الجبــوري مل يخفــي مطالبتــه وزارة البلديــات ،بالعمــل عــى إنشــاء
موازيــن للحمــوالت يف مداخــل املوصــل االربعــة ،مشــددا عــى رضورة ضبــط الحمــوالت ،وأن
ال يتــم الســاح بدخــول الثقيلــة منهــا.
الرشكات ترد ..وتدافع عن انتاجها "وفق املواصفات"

ورداً عــى موجــة االســتياء من تــرر الطرق
الجديــدة وترصيــح مديــر البلديــة وانتقــاد
املحافــظ ،تحــدث عــدد مــن أصحــاب
تلــك الــركات إىل مجلــة «فيــي» ،وقالــوا
إن تعبيــد الطــرق كان وفــق املواصفــات
والفحوصــات املختربيــة ،مؤكديــن أن جميع
الطــرق التــي تــم تعبيدهــا كانــت "ضمــن
املواصفــات".
وأرجــع أصحــاب تلــك الــركات ،مــا يحدث
مــن ارضار ،إىل "نقــل الحمــوالت الثقيلــة"
كســبب رئيــي ،الفتــن إىل أن ســائقي
الشــاحنات يقومــون بزيــادة الحمــوالت
قبــل دخــول املوصــل ونقلهــا عــر املدينــة
اىل الوســط والجنــوب.
وبــن اصحــاب رشكات املقــاوالت ،أن
الشــوارع لــن تحتمــل هــذه الحمــوالت
الثقيلــة حتــى لــو كانــت ضمــن املواصفــات،
وإن مل يكــن هنــاك ضبطــا للحمــوالت
الداخلــة اىل املوصــل فيســتمر الــرر عــى
شــوارعها.
أمــا فيــا يخــص ترصيح الجبــوري فقــد رأى
أصحــاب الــركات بأنــه "حملــة اســتهداف
ورائهــا مــآرب أخــرى ،لفســح املجــال أمــام
رشكات أخــرى مــن أجــل العمــل يف املوصــل
وتهميــش الــركات املحليــة ،بحجــة أن
عملهــا ليــس باملســتوى املطلــوب وجعــل
دورهــا ثانــوي يف املدينــة" وفــق رأيهــم.
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التنوع مصدر قوة..
العراق يتأهب لحوار األديان
أثــار موقــع «المونيتــور» األمريكــي،
قضيــة اســتعدادات العــراق مــن اجــل
اســتضافة مؤتمــر حــوار األديــان فــي
شــهر تشــرين االول /اكتوبــر ،2022
وذلــك بالتعــاون مــع الفاتيــكان،
علــى امــل ان يكــون التنــوع الدينــي
والتعايــش فــي البــاد مصــدر قــوة لــه.

وذ ّكــر التقريــر األمريــي الــذي ترجمتــه
مجلــة «فيــي» ،بإعــان وزارة الخارجيــة
العراقيــة يف  5آب /أغســطس الجــاري عــن
اســتكامل االســتعدادات ملؤمتــر الحــوار بــن
األديــان الثالــث واملقــرر يف ترشيــن األول/
اكتوبــر وذلــك بالتنســيق مــع هيئــات
األوقــاف الشــيعية والســنية واملســيحية
واملندائيــة وااليزيديــة ،بعدمــا كانــت
الــوزارة أعلنــت يف  26كانــون الثــاين /ينايــر،
ان مؤمتــر حــوار األديــان ســيعقد مبشــاركة
املجلــس البابــوي يف دولــة الفاتيــكان.
العراق وحوار األديان
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وبعدمــا أشــار التقريــر إىل ان البابــا
فرنســيس دعــا خــال زيارتــه اىل العـراق يف
العــام املــايض اىل تحقيــق الســام يف املنطقة
وتعزيــز الحــوار بــن األديــان ،اكــد التقريــر
ان اهتــام الع ـراق بالحــوار الدينــي ليــس
جديــدا.
واشــار اىل ان محافظــة ذي قــار بــدأت يف
 10يوليــو /متــوز املــايض ،يف بنــاء مركــز
للحــوار بــن األديــان يضــم أماكــن عبــادة
للمســلمني واملســيحيني واليهــود والصابئــة،
باالضافــة اىل قاعــة ومنتــدى للحــوار بــن
األديــان يف مدينــة أور التاريخيــة.

واكتســب الحــوار بــن األديــان أهميــة
أكــر نتيجــة الــراع مــع تنظيــم داعــش
املتطــرف ،الــذي غــزا العــراق بــن -2014
 2017وخلــف نحــو  6ماليــن شــخص نازحـاً
مــن مواطنهــم األصليــة.
الخارجية العراقية
ونقــل التقريــر عــن وكيلــة وزارة الخارجيــة
العراقيــة صفيــة طالــب الســهيل ،قولهــا
إن وزارة الخارجيــة برعايــة رئيــس الــوزراء
مصطفــى الكاظمــي وتوجيهــات وزيــر
الخارجيــة فــؤاد حســن ،ستســتضيف
منتــدى دوليــاً للحــوار بــن االديــان يف
بغــداد بالتعــاون والتنســيق مــع الفاتيــكان
وعــدداً مــن الــدول واملؤسســات الدوليــة
وذلــك مــن أجــل تعزيــز الســام والتعــاون
الــدويل والتعايــش.
وأوضحــت الســهيل ان اجتامعــات عقــدت
بــن مكاتــب االوقــاف يف العـراق واملجلــس
البابــوي يف دولــة الفاتيــكان يف دورتــه االوىل
العــام  2013والثانيــة العــام  ،2017تناولــت
التحديــات التــي تواجــه أبنــاء الديانــات،
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«االوقــاف الشــيعية والســنية تعمــل
علــى بنــاء العديــد مــن القواســم
المشــتركة التــي تجمعهمــا واســتعادة
التماســك الوطنــي الــذي حطمتــه
االيديولوجيــة المتطرفــة فــي العــراق
المتعــدد األديــان والطوائــف واألعــراق،
فيمــا نعمــل علــى تحويــل هــذا التنــوع
الــى مصــدر قــوة للعــراق».

وتــم تحديــد موعــد الجتــاع ثالــث يف
ترشيــن األول /أكتوبــر .2022
وبحســب الســهيل ،فــإن املؤمتــر ســيكون
تحــت شــعار "التعليــم املناســب لألجيــال
الجديــدة :الطريــق اىل الســام والتنميــة
الشــاملة" ،موضحــة أن مــن بــن بنــود
جــدول أعــال املؤمتــر تســتهدف "اعــداد
االســاتذة ألداء مهمــة تربويــة تتمثــل يف
صنــع الســام مــع القيــام مبراجعــة املناهــج
الدراســية لتعزيــز ثقافــة التعايــش".
ونقــل التقريــر عــن الســهيل ،قولهــا إن
"الدولــة العراقيــة حريصــة عــى الوفــاء
بالتزاماتهــا املتعلقــة باحــرام حقــوق
اإلنســان والدميقراطيــة ،مثلــا حددهــا
الدســتور العراقــي ،مبــا يف ذلــك حقــوق
األقليــات الثقافيــة والدينيــة وغريهــا مــن
الحريــات االساســية" ،مضيفــة ان العــراق
ملتــزم بالتوصيــات والنتائــج عــن زيــارة
الحــر االعظــم اىل العــراق.
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املجلس البابوي
ومــن بــن املنظمــن ملؤمتــر بغــداد ،املجلــس
البابــوي للحــوار بــن األديــان ،وهيئــات
األوقــاف العراقيــة ،اىل جانــب القــادة
الروحيــن مــن جميــع األديــان.
ونقــل التقريــر عــن املمثــل الدينــي والثقايف
لديــوان الوقــف الشــيعي ،احســان جعفــر
أحمــد ،قولــه إن الوقــف الشــيعي شــارك يف
مؤمتريــن ســابقني ،وســيكون املؤمتــر الجديد
هــو الثالــث.
واعــرب أحمــد عــن اعتقــاده بــأن نتائــج
هــذه االجتامعــات ســتكون ايجابيــة
وملموســة عــى املســتوى الوطنــي
واإلقليمــي والعاملــي ،يف ظــل التحديــات
الكبــرة التــي تواجــه مجتمعاتنــا ،وخاصــة
بالنســبة للعاملــن يف املجــال الدينــي.
واضــاف ان هنــاك حــرص مــن جانــب
املؤسســات الدينيــة العراقيــة عــى اتبــاع
طريــق املرجعيــة العليــا للســيد عــي

السيســتاين واالعتــاد عــى توجيهاتــه يف
التعامــل مــع النــاس واملجتمعــات.
وأشــار اىل ان "االوقــاف الشــيعية والســنية
تعمــل عــى بنــاء العديــد مــن القواســم
املشــركة التــي تجمعهــا واســتعادة
التامســك الوطنــي الــذي حطمتــه
االيديولوجيــة املتطرفــة يف الع ـراق املتعــدد
األديــان والطوائــف واألع ـراق ،فيــا نعمــل
عــى تحويــل هــذا التنــوع اىل مصــدر قــوة
للعــراق".
تراجع الكراهية الدينية

كــا نقــل التقريــر عــن القيــادي يف ائتــاف
دولــة القانــون ،عبــاس عبــود ،وهــو رئيــس
التحريــر الســابق لصحيفــة "الصبــاح" ،قولــه
انــه "ال يوجــد رصاع دينــي يف العـراق وامنــا
رصاع جنســيات ومذاهــب" ،مضيفــا ان
"العـراق كان يتمتــع منــذ العصــور القدميــة
بدولــة لهــا معتقــدات دينيــة متنوعــة،
حيــث انهــا وطــن يضــم أقــدم الكنائــس
وأماكــن العبــادة املختلفــة".
واعتــر عبــود ان "االقليــات يف العـراق بخــر
مقارنــة بــدول اخــرى ،باســتثناء فــرة غــزو

داعــش لــارايض العراقيــة" ،مشــرا اىل ان
"املنطقــة تحتــاج بشــكل ملــح اىل حــوار
االديــان وان بإمــكان العــراق أن يــؤدي
دوراً محوريــاً يف هــذا املجــال ،باعتبــار
انــه بلــد متنــوع ومتســامح ،وشــعبه عــى
تواصــل مــع االتـراك والفــرس وغريهــم مــن
الجنســيات بالنظــر اىل املوقــع الجغــرايف
للعــراق ،وهــو مــا مينحــه دورا رائــدا يف
تعزيــز الحــوار".
وختــم التقريــر األمريــي باإلشــارة إىل أن
الكراهيــة الدينيــة تراجعــت بدرجــة كبــرة

يف العــراق واملنطقــة خــال الســنوات
االخــرة ،اال ان هنــاك حاجــة لتغيــر
الثقافــة املجتمعيــة مــن أجــل تأمــن
الوقايــة للتعدديــة يف العـراق والتعامــل مــع
ذلــك قانوني ـاً واجتامعي ـاً مــن خــال وضــع
ترشيعــات جديــدة تؤكــد عــى املســاواة يف
املواطنــة وضــان االحــرام لجميــع األديــان،
باإلضافــة اىل تجريــم كافــة اشــكال الخطــاب
التمييــزي الــذي يــروج للكراهيــة.
ترجمة :مجلة «فييل»
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بعد  8سنوات على اإلبادة..

عـــــراقــــيات

كــوابيس  2014تالحـق الناجيـات اإليزيديــات
فيـــــلي
مازالــت مشــاهد «االعتــداء الجســدي»
و»االغتصــاب» ،تالحــق الناجيــات
االيزيديــات ،خــال اجتيــاح تنظيــم
«داعــش» مدينــة ســنجار وضواحيهــا يف
الثالــث مــن آب/أغســطس  ،2014إبــان
ســيطرته عــى أجــزاء واســعة مــن مــدن
شــال وغــرب الع ـراق ،قادم ـاً مــن األرايض
الســورية املجــاورة.
وأحيــا العــراق مؤخــرا ،الذكــرى الثامنــة
لجرائــم اإلبــادة التــي تعــ ّرض لهــا اآلالف
مــن أبنــاء الطائفــة اإليزيديــة عــى يــد
تنظيــم داعــش ،حيــث قتــل وخطــف مئــات
اإليزيديــن مــن مناطــق محافظــة نينــوى
شــال الع ـراق خــال اجتياحــه للمحافظــة
وأجــزاء أخــرى مــن شــال وشــال غــرب
العــراق عــام .2014
وقتــل التنظيــم نحــو  1200إيزيــدي ضمــن
سلســلة مــن جرائــم عمليــات اإلعــدام
امليدانيــة ،فيــا خطــف النســاء  -وهــو مــا
أطلــق عليــه «الســبي»  -أكــر مــن  6آالف
آخريــن ،يف واحــدة مــن أســوأ الجرائــم يف
العـراق ،ومــا زال آالف الضحايــا من النســاء
مفقــودات وال يعلــم مصريهــن حتــى اآلن.
وبهــذا الشــأن تســتذكر الناجيــة االيزيديــة
«حــا» مــا تعرضــت لــه عــام  2014بالقــول:
«عنــد ســيطرة تنظيــم داعــش عــى مدينــة
ســنجار كان عمــري حينهــا  17ربيعــا ،حيــث
قــام عنــارص التنظيــم االرهــايب بأخــذ 13
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شــخصا مــن عائلتــي ،وقتلــوا الرجــال ،مــن
بينهــم كان أيب وأخــويت ،فيــا قامــوا بــأرسي
مــع أمــي وأخــوايت».
وتضيــف «حــا» ملجلــة «فيــي»« ،بعدهــا
تــم نقلنــا إىل مدرســة يف بــادئ األمــر ،ثــم
إىل ســجن بــادوش ،ومكثنــا فيــه قرابــة 9
أيــام ،وبعدهــا نُقلنــا إىل تلعفــر ،ومــن ثــم
قامــوا بفصلنــا (أنــا وأختــي وأخــي الصغــر)
عــن والدتنــا ،وأرســلونا إىل املوصــل».
وتابعــت الناجيــة حديثهــا« ،وذهبــت إىل
املوصــل برفقــة عنــر مــن التنظيــم الــذي
قــام (بـرايئ) ،وكان يصطحبنــي معــه أينــا
يذهــب يف املوصــل وســوريا ،وكان يعتــدي
عـ ّ
ي ويغتصبنــي مرارا ،واســتمر الحــال معه
ملــدة أكــر مــن ســنة ،ومــن ثــم قــام ببيعــي
إىل شــخص آخــر ومــن ثــم إىل شــخص ثالث،
وعنــد دخــول القــوات األمنيــة إىل مدينــة
املوصــل هربــت ولجــأت إليهــم ،لكــن
املعانــاة مل تنتــه».
وتُكمــل «حــا» ،قائلــة« :فالوضع يف ســنجار
ال يــزال غــر آمــن أو مســتقر ،فهنــاك
عمليــات اغتيــال تحــدث بــن فــرة وأخــرى،
وتســتهدف الجميــع عــى حــد ســواء ،فضــا
عــن تقصــر حكومــي واضــح ملعالجــة هــذا
الوضــع ،مــا يجعلنــا نتخــوف مــن عــودة
ســيناريو عــام  2014مجــددا».
وتشــهد مدينــة ســنجار ( 115كيلومــراً
غــرب نينــوى) ،أوضاعـاً إنســانية صعبــة ،إذ
ال ي ـزال أكــر مــن  70باملائــة مــن أهاليهــا
يســكنون خــارج املدينــة ضمــن مخيــات
ومجمعــات ســكنية مؤقتــة ،بســبب
ســيطرة جهــات مســلحة عــى املدينــة،
باإلضافــة إىل عرقلــة تلــك الجهــات جهــود
بغــداد للمبــارشة بعمليــات إعــادة اإلعــار
والتأهيــل للمدينــة.
ويف هــذا الجانــب يؤكــد عضــو مجلــس
النــواب العراقــي عــن ســنجار ،محــا خليل،
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أن «املدينــة تعيــش وضعــا مأســاويا ،فعــى
الرغــم مــن مــرور  8ســنوات مــن اإلبــادة
االيزيديــة ،ال تــزال الرصاعــات السياســية
والقــوى غــر الرشعيــة تقــف عائقــا أمــام
عــودة النازحــن وإعــادة اإلعــار وتعويــض
املواطنــن».
ويؤكــد خليــل ،الــذي هــو عضــو الحــزب

الدميقراطــي الكوردســتاين ملجلــة «فيــي»:
«نســعى لتطبيــق االتفاقيــة املوقعــة عــام
 2020بــن الحكومــة االتحاديــة وحكومــة
إقليــم كوردســتان مبشــاركة االمــم املتحــدة،
التــي مل تُطبــق عــى أرض الواقــع حتــى
اآلن» ،عازيــا ســبب عــدم تطبيــق االتفاقيــة
إىل «عــدم وجــود مصداقيــة حكوميــة

وإرادة وطنيــة حقيقيــة ملعالجــة قضيــة
ســنجار وأهلهــا».
وعــد الربملــان العراقــي يف عــام  2020مــا
ّ
تعــرض لــه أبنــاء املكــون اإليزيــدي ،جرائــم
«إبــادة جامعيــة» ،وأقــ ّر قانونــاً إلنصــاف
الضحايــا ُعــرف بقانــون «اإلبــادة الجامعيــة
لإليزيديــن».

ومــن أهــم بنــود القانــون ،منحــه امتيــازات
ماليــة ومعنويــة ،لتســهيل إعــادة اندمــاج
النســاء مــن ضحايــا التنظيــم يف املجتمــع،
ومــن الناحيــة املاليــة ،فــإن القانــون
مينحهــن راتبــاً تقاعديــاً ،وقطعــة أرض
ســكنية ،وأولويــة يف التوظيــف ،إىل جانــب
اســتثناءات يف مــا يتعلــق بــروط الدراســة،

فض ـ ًا عــن جوانــب أخــرى تتعلــق بإعــادة
اإلعــار وتأهيــل املناطــق املنكوبــة.
إال أن القانــون مل يلــقَ حتــى اآلن مجــا ًال
لتنفيــذه بشــكل كامــل بعــد تعــر حكومــة
مصطفــى الكاظمــي يف تطبيــق اتفاقيــة
تطبيــع األوضــاع مبدينــة ســنجار املوقعــة
مــع أربيــل منــذ عامــن ،حيــث سـ ّبب نفــوذ
مســلحي حــزب العــال عرقلــة االتفــاق
ومنــع تنفيــذه ،واشــتبك مــع قــوات الجيــش
العراقــي أكــر مــن مــرة.
ومــا زالــت حتــى اآلن ســبع مقابــر جامعيــة
مبدينــة ســنجار ينتظــر ذوو الضحايــا
املفقوديــن فتحهــا وأخــذ ع ّينــات ملطابقتهــا،
بعــد تضــاؤل آمــال العثــور عــى املفقوديــن
مــن أهــل املدينــة يف العــام الثامــن للنكبــة.
أمــا مــن الجانــب النفــي ،فــا تـزال النســاء
االيزيديــات يعانــن مــن آثــار الصدمــات
النفســية والجســدية الــايت تعرضــن لهــا
عــى يــد تنظيــم داعــش ،فضــا عــن
وجــود االالف مــن االرامــل املحرومــات
مــن «أبســط حقوقهــن» ،بحســب الناشــطة
يف مجــال حقــوق املــرأة وخاصــة املــرأة
االيزيديــة ،ســامية شــنگايل.
وتضيــف شــنگايل ،ملجلــة «فيــي»« ،فبعــد
مــرور  8ســنوات عــى االبــادة الجامعيــة مل
نــر أي تحــركات جديــة مــن قبــل الحكومات
أو املجتمــع الــدويل تجــاه القضيــة
االيزيديــة ،فــا ت ـزال نحــو  3االف ايزيديــة
مختطفــة يف مخيــم الهــول ومناطــق أخــرى،
فهــؤالء مصريهــن مجهــول ،رغــم مطالباتنــا
املســتمرة بــرورة تحريرهــن لكــن دون
جــدوى».
واختتمــت الناشــطة حديثهــا بالقــول:
«ورغــم مــا تعرضــت لــه املــرأة االيزيديــة
عــام  2014مــن شــتى أنــواع العنــفّ ،إل
أنهــا أصبحــت ايقونــة االنســانية والســام
يف العــامل ،ويصــف املجتمــع االيزيــدي
الناجيــات بالقديســات».
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ظاهرة  56في العراق..
مواطنون يقعون في فخ االحتيال دون إثبات للجريمة
انتــرت يف الســنوات األخــرة ،ظاهــرة االحتيــال عــى
املواطنــن عــر أســاليب ُيصعــب إثبــات واقعــة الجرميــة
فيهــا ،مــا يــؤدي إىل تكبــد الضحايــا خســائر فادحــة ،فيــا
يفلــت املتهــم مــن العقوبــة دون محاســبة.
تــروي املواطنــة نــور مــن بغــداد ،تفاصيــل وقوعهــا يف فــخ
االحتيــال املــايل عــر إعــان وهمــي شــاهدته عــى منصــات
مواقــع التواصــل بالقــول ،إن "رشكــة أعلنــت عــى االنرتنــت
رغبتهــا بانضــام رشكاء إليهــا مقابــل " 27ورقــة" (2700
دوالر) ،ومــن خــال تشــغيل هــذه املبالــغ يتــم إعطــاء
أربــاح إليهــم".
وتضيــف نــور ملجلــة «فيــي»" :بــدا يل أن هذا العمــل جيدا،
لذلــك انضممــت إليهــم والكثــر مــن الشــباب انضمــوا
إليــه أيضــا ،وتــم تدريبنــا عــى العمــل يف أماكــن مختلفــة،
فضــا عــن إخضاعنــا إلج ـراء غريــب ،وهــو التوقيــع عــى
عقــود متنــع مبوجبهــا تقديــم شــكوى عــى الرشكــة أو حتــى
التحــدث عنهــا عــر مواقــع التواصــل ،فيــا ينتظــر املخالــف
لهــذه الــروط عقوبــات تصــل إىل الســجن! ،لكــن مل نلــق
لهــذا اهتاممــا".
وتتابــع" ،وبعــد إمتــام التدريبــات تفاجأنــا باختفــاء الرشكــة
ـن بعدهــا أنهــا رشكــة وهميــة
وأصحابهــا دون أي أثــر ،وتبـ ّ
تحتــال عــى الشــباب بحجــة تشــغيل أموالهــم ،وبالتــايل
خــرت أمــوايل ،والكثــر مــن الشــباب خــروا أموالهــم
أيضــا ،فيــا مل ُيعــر عــى الرشكــة حتــى اآلن".
ويلجــأ املواطنــون بعــد وقوعهــم بفــخ االحتيــال إىل
تقديــم شــكاواهم لألجهــزة األمنيــة ،التــي تتخــذ بدورهــا
إج ـراءات خاصــة ،وفــق مــا يقــول املتحــدث باســم وزارة
الداخليــة اللــواء ،خالــد املحنــا ،ويضيــف أن "عصابــات
االحتيــال تســلك طرقــا متنوعــة ومختلفــة بعضهــا يعتمــد
عــى القانــون ،مســتغلة جهــل املواطنــن يف هــذا الجانــب،
منهــا إبـرام عقــود مــع ضحاياهــم املواطنــن والزامهــم عــى
التوقيــع عليهــا".
وعــن كيفيــة تعامــل أجهــزة الرشطــة مــع هكــذا بالغــات،
يوضّ ــح املحنــا ملجلــة «فيــي» ،أن "الرشطــة لديهــا إجـراءات
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خاصــة مــع هكــذا نــوع مــن عمليــات االحتيــال ،مــن
بينهــا إيقــاف هــذه الــركات مــن خــال القضــاء العراقــي
واألوراق التحقيقيــة ،ويكــون ذلــك بعــد جمــع االدلــة
الثبوتيــة وشــهادات الشــهود وغريهــا مــن اإلجــراءات"،
داعيــا يف ختــام حديثــه املواطنــن إىل "التعــاون مــع
الرشطــة وتقديــم الشــكاوى بحــق أي جهــة متــارس االحتيال
ضدهــم".
و ُيطلــق عــى هــؤالء املحتالــن يف الشــارع العراقــي لقــب
( ،)56الــذي جــاء نســبة اىل املــادة القانونيــة يف القانــون
العراقــي ،وهــو قانــون النصــب واالحتيــال ،املــادة  456مــن
قانــون العقوبــات رقــم  111لســنة  ،1969واختصــارا تــم
إطــاق  56عــى املــادة القانونيــة .456
وتُعاقــب هــذه املــادة بالســجن ملــدة تصــل إىل  5ســنوات
(حســب جســامة الفعــل وخطورتــه) بحــق كل من اســتعمل
طرقــا ووســائل لخــداع املواطنــن واالحتيــال عليهــم ،وأدى
هــذا الفعــل إىل حصــول منافــع ماديــة أو معنويــة ملرتكــب
االحتيــال ،بحســب الخبــر القانــوين ،حيــدر الصــويف.
وينبــه الصــويف يف حديثــه ملجلــة «فيــي» ،أن "أغلــب قضايــا
النصــب واالحتيــال والخــداع ُيصعــب اثباتهــا ،نظ ـرا لعــدم
تحقــق رشط الشــهود (شــاهدين اثنــن) عــى الواقعــة،
وبالتــايل يفلــت املتهــم مــن العقوبــة".
ويضيــف" ،ولتــايف الوقــوع بعمليــة النصــب واالحتيــال،
ننصــح املواطنــن بــأن يتأكــدوا مــن الشــخص الــذي يتفقون
معــه ســواء يف البيــع أو التعامــل أو الديــن ،مــن ناحيــة
صدقــه وأمانتــه ،وأن يث ّبتــوا حقوقهــم مبســتندات تحريريــة
وأمــام شــهادة شــاهدين اثنــن ،حتــى يضمنــوا حقوقهــم
أمــام محكمــة الجنــح ،الخاصــة مبثــل تلــك القضايــا".
ويشــر الخبــر القانــوين ،إىل أن "املتهــم عندمــا يحكــم
بقضيــة االحتيــال ويقــي فــرة محكوميتــه ،يعطــى
للضحيــة الحــق يف مراجعــة املحكمــة املدنيــة (محاكــم
البــداءة) للمطالبــة بحقوقــه التــي ســلبها منــه املتهــم جـراء
خداعــه واحتيالــه ،فيطالــب بتعويــض مــادي ومعنــوي
جــراء مــا أصابــه مــن هــذه الجرميــة".
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تجــددت فــي اآلونــة األخيــرة الدعــوات
المطالبــة بإقامــة إقليــم البصــرة ،إلنهــاء
«االســتخفاف» بالمحافظــة الغنيــة بالنفــط،
و»إجحــاف» حقــوق أهلهــا الذيــن يرزحــون
تحــت وطــأة المــاء غيــر الصالــح للشــرب
وانقطــاع الكهربــاء وتــردي الخدمــات.
فيـــــلي
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ّ
في ظل مطالبات ملحة..
ماذا تكسب البصرة لو أصبحت إقليما؟

وتشــهد محافظــة البــرة أقــى جنــويب
الع ـراق ،نقص ـاً حــاداً يف الخدمــات وخاصــة
الكهربــاء ،فضـ ًا عــن تــردي البنــى التحتيــة،
وفــق مــا تقولــه املواطنــة البرصاويــة
فاطمــة ،ملجلــة «فيــي» ،مضيفــة «يف وقــت
متتلــك املحافظــة الكثــر مــن الــروات
الطبيعيــة لكنهــا ال تســتفيد منهــا بــيء،
حيــث تذهــب جميعهــا إىل الحكومــة
االتحاديــة ،لذلــك نطالــب بإنشــاء إقليــم
البــرة».
عاصمة اقتصادية للدول العربية
حصتهــا مــن الوطــن مجــرد «املــاء املالــح
وانقطــاع الكهربــاء وق ّلــة الخدمــات»،
هكــذا بــدأ املواطــن إيهــاب حديثــه عــن
محافظتــه ،ملجلــة «فيــي» ،حيــث يقــول إن
«البــرة تحتــاج إىل أن تكــون إقلي ـ ً
ا لــي
تتمتــع برثواتهــا ،فنحــو  90%مــن ميزانيــة
العـراق مــن نفــط البــرة ،لكنهــا ال تتمتــع
بالنفــط الــذي تصــدره البالــغ أربعــة ماليــن
برميــل يوميــاً ،أو مــن الغــاز والــروات
األخــرى».
ويتابــع «ويف حــال متــت إقامــة إقليــم
البــرة ،ســتتمتع املحافظــة حينهــا
بخدمــات جيــدة ،وبالتــايل يتحســن وضعهــا
املعيــي واالقتصــادي وحتــى مســتوى
البطالــة ســينخفض ،وتكــون البــرة إقليـ ً
ا
اقتصادي ـاً مه ـ ً
ا ليــس للع ـراق فقــط وإمنــا
لــكل العــامل ،باعتبارهــا متتلــك موانــئ
ومطــارات ونفــط وثــروات معدنيــة أخــرى
ميكــن االســتفادة منهــا ،وبالتــايل يف حــال
تــم اســتثامرها بالشــكل الصحيــح ســتكون
البــرة عاصمــة اقتصاديــة للوطــن العريب».
الحل األفضل
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أ ّمــا عضــو مجلــس النــواب العراقــي ،رفيــق
الصالحــي ،فيقــول يف هــذا الشــأن ملجلــة
«فيــي» ،إن «املطالبــة بإنشــاء إقليــم البرصة
جــاء بعــد اســتهانة الحكومــة املركزيــة
باملحافظــة ،فأكــر مــن  95%مــن خــرات
الع ـراق هــي مــن البــرة ،وآخرهــا متويــل
بطولــة (خليجــي  )25مــن البــرودوالر ،ولــو
يتــم رصف املبالــغ املتحصلــة مــن منافــذ
البــرة عــى املحافظــة لتغــر الكثــر مــن
واقعهــا املأســاوي الــذي يعيشــه ســكانها
القانطــن يف أغنــى بقعــة جغرافيــة باملــوارد
النفطيــة».
ويضيــف الصالحــي «لذلــك نــرى أن
الحــل األفضــل يف ظــل هــذا االســتخفاف
بالبــرة ،واجحــاف حقــوق أهلهــا ،هــو
بتحويــل املحافظــة إىل إقليــم ،وهــو حــق
كفلــه الدســتور ،لــي يتمتــع أهــل البــرة
بحقوقهــم مــن بينهــا عقــد اتفاقيــات خاصة
إلنشــاء محطــات كهربائيــة ُ
وأخــرى تحليــة
ســواء عــى البحــر أو امليــاه الجوفيــة».
ويتابــع النائــب عــن البــرة «كذلــك
باإلمــكان التعاقــد مــع رشكات عامليــة
الســتثامر امليــاه الجوفيــة بزراعــة صحــراء
البــرة ،وكذلــك بنــاء مصانــع ومعامــل،
األمــر الــذي سيســهم بتشــغيل أبنــاء
املحافظــة والقضــاء عــى البطالــة ،وكذلــك
بنــاء الوحــدات الســكنية مــن اســتحقاقات
خــرات البــرة ،لذلــك مطلبنــا انشــاء
إقليــم البــرة أســوة بإقليــم كوردســتان،
لــي ُتــارس حقوقهــا بأموالهــا وثرواتهــا».
املقومات االقتصادية
متتلــك البــرة املقومــات االقتصاديــة
كافــة إلنشــاء إقليــم البــرة ،لكــن بــرط
توفــر الظــروف السياســية واالجتامعيــة
والترشيعــات املالمئــة إلقامتــه ،وفــق مــا
يقــول رئيــس قســم االقتصــاد يف جامعــة
البــرة ،ســامي عبيــد التميمــي ملجلــة
«فيــي».
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« تحويــل المحافظــة إلــى إقليــم ،وهــو حــق كفلــه الدســتور ،لكــي يتمتــع
أهــل البصــرة بحقوقهــم مــن بينهــا عقــد اتفاقيــات خاصــة إلنشــاء محطــات
كهربائيــة و ُأخــرى تحليــة ســواء علــى البحــر أو الميــاه الجوفيــة » ..
ويوضّ ــح التميمــي ،أن «البــرة متتلــك
ثلثــي احتياطــات النفــط والغــاز يف البــاد،
وهنــاك الكثــر مــن املق ّومــات األخــرى فهي
املنفــذ البحــري الوحيــد املطــل عــى الخليج،
وهنــاك مينــاء وتعريفــات كمركيــة مــع دول
الجــوار ،كــا متتلــك قطاعــا زراعيــا وســياحيا
واعــدا ،باإلضافــة إىل املــوارد البرشيــة».

ويف حــال تــم انشــاء اإلقليــم يــرى الخبــر
االقتصــادي ،أن ذلــك «ســينعكس إيجابــا
عــى مواطنــي محافظــة البرصة مــن الجانب
االقتصــادي واملســتوى املعيــي ،ألن املــوارد
ســتكون لهــا بشــكل أكــر ،باإلضافــة إىل أن
صالحيــات إقامــة املشــاريع االقتصاديــة
وغريهــا ســتكون ضمــن صالحيــات اإلقليــم،

وحينهــا ســيتم التخلــص مــن البريوقراطيــة
والروتــن والتعقيــدات املركزيــة».
وصـ ّوت مجلــس محافظــة البــرة يف العــام
 ،2019باألغلبيــة املطلقــة عــى تحويلهــا
إقليــ ً
ا ،داعيــاً املحافظــات الراغبــة إىل
االلتحــاق باإلقليــم املزمــع.
وانطلقــت دعــاوى إقليــم البــرة يف وقــت

مبكــر بعــد االجتيــاح األمريــي للع ـراق يف
 ،2003لكنهــا مل تتكلــل بالنجــاح ألســباب
عــدة ،منهــا عــدم موافقــة الحكومــة
االتحاديــة يف بغــداد عــى الســر باإلجراءات
القانونيــة إلعــان اإلقليــم.
وينــص الدســتور العراقــي الدائــم عــى حــق
«كل محافظــة أو أكــر ،يف تكويــن إقليــم

بنــاء عــى طلــب باالســتفتاء عليــه» .وتتــم
العمليــة بإحــدى طريقتــن« :طلــب مــن
ثلــث األعضــاء يف كل مجلــس مــن مجالــس
املحافظــات التــي تــروم تكويــن اإلقليــم ،أو
طلــب مــن ُعــر الناخبــن يف كل محافظــة
مــن املحافظــات التــي تــروم تكويــن
اإلقليــم».
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االحتيال..
تفاقمــت مظاهــر االحتيــال يف العــراق
الســيما منــذ عــام  2003فيمــا يقــول قضاة
تحقيــق أن جرائمهــا متنوعة الطــرق والحيل،
الفتــن إىل أن أســاليب إثباتهــا غالبــا مــا
تكــون عــر شــهود أو بوســاطة األدلــة
الفنيــة كالكامــرات واملقاطــع الصوتيــة.
فيلي

ويــرى القضــاة أن الجهــل والعــوز المــادي هــي مــن أبــرز األســباب التــي
توقــع الضحايــا فــي شــرك المحتاليــن ،بحســب تعبيرهــم ،منوهيــن الــى
أن هــذه الجرائــم غالبــا مــا تنتشــر فــي المناطــق التــي تشــهد نشــاطات
اقتصاديــة وتجاريــة.
وتظهــر محاضــر التحقيــق ان أبــرز عمليــات االحتيــال التــي عرضــت أن
يعمــد شــخصان أو اكثــر يتزيــن أحدهــم بالــزي العربــي مدعي ـ ًا أنــه مــن
احــدى الــدول الخليجيــة ولديــه امــوال يريــد انفاقهــا علــى الفقــراء،
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وهــذه االمــوال غالب ـاً مــا تكــون بعمــات
أجنبيــة موقــوف التعامــل فيهــا أو مزيفــة
فيقــوم بخــداع املجنــى عليــه بهــا ،بحســب
قضــاة تحقيــق ،مشــرين اىل انــه غالب ـاً مــا
يجــري اختيــار اشــخاص مــن كبــار الســن
مــن الرجــال والنســاء مســتغلني عــدم
معرفتهــم بهــذا النــوع مــن العمــات،
بحســب قولهــم ،ومــن مظاهــر االحتيــال
االخــرى بحســب وصفهــم بيــع عقــارات
األشــخاص املهاجريــن واملهجريــن وكذلــك
بيــع عقــارات الدولــة الســيام األرايض
الخاليــة مــن البنــاء او الزراعيــة.
ويلفــت القضــاة اىل جرميــة احتيــال شــائعة
وهــي قيــام الجــاين بانتحــال صفــة موظــف
كبــر يف احــدى الــوزارات فيعمــد اىل خــداع
املجنــى عليهــم عــن طريــق ادعــاء مقدرتــه
عــى التعيــن لقــاء مبالــغ ماليــة ،كاشــفني
عــن «القبــض عــى الكثــر مــن هــؤالء
املجرمــن ممــن ميارســون هــذه الطريقــة
مــن طــرق االحتيــال وإحالتهــم إىل املحاكــم
املختصــة».
وعــن اغــرب جرميــة احتيــال عرضــت عليــه
يف وقــت ســابق يــروي قــاض قيــام احــد
النصابــن بنــر إعــان عــى صفحتــه عــى
مواقــع التواصــل مدعيــاً انــه بحاجــة إىل
عــدد كبــر مــن الحالقــن لغــرض العمــل يف
الســفارة األمريكيــة؛ فحــر املجنــى عليهــم
وبأعــداد كبــرة ومــن جميــع املحافظــات
أمــام مبنــى الســفارة حيــث قــام الجــاين
بتســليم املجنــى عليهــم كيــس وطلــب
منهــم وضــع مستمســكاتهم واجهــزة
املوبايــل الخاصــة بهــم واملبالــغ النقديــة
التــي يحملونهــا وبعــد تســلمه تلــك
األكيــاس طلــب منهــم البقــاء يف مكانهــم
لغــرض الدخــول إىل مبنــى الســفارة ،اال انــه
قــام بالهــرب حتــى متــت مالحقتــه وجــرى
الحكــم عليــه يف وقــت الحــق.
ويبــن قضــاة ان مــن ابــرز القضايــا يف
االحتيــال هــي القضايــا املتعلقــة ببيــع
ورشاء الــدور واألرايض الســكنية وكذلــك
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بيــع ورشاء الســيارات فضــا عــن املعقبــن الذيــن يعملــون يف بعــض الدوائــر حيــث هنــاك
أكــر مــن قضيــة منظــورة أمــام املحاكــم تتمثــل بقيــام األشــخاص ببيــع قطــع أراض بحجــة
أنهــا تعــود إليهــم ،كذلــك هنــاك بعــض الدعــاوى املنظــورة عــن قيــام بعــض األشــخاص
بانتحــال صفــات وهميــة مثــل ضابــط يف دائــرة معينــة أو موظــف فيســتويل عــى مبالــغ
ماليــة مــن النــاس بطــرق احتياليــة.
وبشــأن القوانــن والعقوبــات التــي تالحــق عمليــات االحتيــال واملحتالــن يشــدد القضــاة عــى
رضورة توافــر الركــن املــادي كونــه الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا الجــاين يف ســبيل تحقيــق الغــرض
الــذي يســعى إليــه ،وهــو االســتيالء لنفســه أو لغــره عــى مــال منقــول ،أو ســند أو توقيــع
عــى هــذا الســند أو إلغــاءه أو إتالفــه أو تعديلــه ،وكذلــك مــن وســائل االحتيــال التــرف
يف عقــار أو منقــول غــر مملــوك للجــاين ،الفتــن اىل ان الركــن املــادي ميثــل الوجــه الظاهــر
للجرميــة وبــه يتحقــق العــدوان عــى املصلحــة التــي يحميهــا القانــون ،واذا انعــدم الركــن
املــادي فــا جرميــة وال عقــاب ،عــى حــد قولهــم.
ومــن ضمــن عمليــات االحتيــال التــي جــرى ضبطهــا والقبــض عــى الجنــاة مــا كشــفت عنــه
وزارة الداخليــة يف احــدى الحــاالت بالقــاء رشطــة محافظــة البــرة القبــض عــى متهــم لقيامه
بعــدة عمليــات نصــب واحتيــال عــى الســكان بحجــة تعيينهــم عــى مــاك جهــاز االمــن
الوطنــي ،كــا متكنــت الرشطــة مبحافظــة النجــف بالتنســيق مــع إحــدى مفــارز الرشطــة
املجتمعيــة ببغــداد مــن إعــادة مبلــغ  7ماليــن دينــار بذمــة أحــد األشــخاص «املحتالــن» مــن
ســكنة النجــف إىل امــرأة بغداديــة.
يشــار اىل املــاده ان املــادة  456الــواردة يف قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111لســنة 1969
املعــدل التــي عالجــت جرميــة االحتيــال ،اوجبــت عقوبــة الحبــس لــكل مــن توصــل اىل تســلم
او نقــل حيــازة مــال منقــول مملــوك للغــر لنفســه او اىل شــخص آخــر وذلــك باحــدى الطــرق
االحتياليــة باتخــاذ اســم كاذب او صفــة غــر صحيحــة او تقريــر امــر كاذب عــن واقعــة معينــة
متــى كان مــن شــأن ذلــك خــدع املجنــى عليــه وحملــه عــى التســليم ،بحســب القانونيــن.
والعقوبــة نفســها تنطبــق عــى مــن حمــل آخــر عــى تســليم او نقــل حيــازة ســند موجــد
لديــن او تــرف يف مــال او اب ـراء او عــى أي ســند آخــر ميكــن اســتعامله الثبــات حقــوق
امللكيــة او أي حــق عينــي آخــر ،او توصــل باحــدى الطــرق الســابقة اىل حمــل آخــر عــى
توقيــع مثــل هــذا الســند او الغائــه او اتالفــه او تعديلــه.
وعــن األدلــة التــي يجــب تقدميهــا مــن قبــل املشــتيك إلثبــات واقعــة االحتيــال ،يقــول القضــاة
أن «أكــر جرائــم االحتيــال تثبــت بالشــهادة فغالب ـاً مــا يكــون االتفــاق الــذي يحصــل بــن
الجــاين واملجنــى عليــه أمــام أشــخاص عــدة» ،فيــا يوجبــون «وجــود أدلــة فنيــة أخــرى ومنهــا
تصويــر الكامــرات لواقعــة االحتيــال واالتصــاالت الهاتفيــة والرســائل النصيــة حيــث غالبـاً مــا
يكــون الجــاين واملجنــى عليــه عــى اتصــال دائــم يتعمــده الجــاين لغــرض اإليقــاع والتدليــس
باملجنــى عليــه ،فضــا عــن وجــود أدلــة أخــرى منهــا الســندات التــي يقــوم بتحريرهــا الجــاين
للمجنــى عليــه يتعهــد مبوجبهــا أو يقــر بتســلمه األمــوال مــن املجنــى عليــه» ،بحســب قولهم.
وينــوه القضــاة اىل انــه «نــادراً مــا يكــون هنــاك اعــراف مــن الجــاين بارتكابــه واقعــة االحتيــال
املنســوبة اليــه وهــذا اإلقـرار إمــا أن يكــون مــن صحــوة ضمــر الجــاين ،أو مــن خــال الضغــط
العشــائري الــذي يحصــل بــن ذوي الطرفــن أو مــن خــال ثبــوت األدلــة املتحصلــة بحقــه
بعــد مواجهتــه بهــا فيضطــر لالعــراف وخصوصــاً االدلــة الفنيــة منهــا تصويــر الكامــرات
واملكاملــات الهاتفيــة والرســائل النصيــة».
ويشــر املراقبــون والقضــاة اىل ان كثــرا مــن الخريجيــن وقعــوا ضحيــة االحتيــال لحاجتهــم

«نـــادراً ما يكون هنـــاك اعرتاف من الجانـــي بارتكابه واقعـــة االحتيال
املنســـوبة اليه إمـــا من صحـــوة ضمري الجانـــي ،أو من خـــال الضغط
العشـــائري أو من خالل ثبـــوت األدلة املتحصلة بحقه بعـــد مواجهته بها
فيضطـــر لالعرتاف ».

املاســة اىل الوظيفــة ،الفتــن اىل ان اهــم
الحلــول للحــد مــن جرائــم االحتيــال هــي
نــر الوعــي الثقــايف عــن طريــق وســائل
االعــام واالتصــاالت بحيــث تقــوم الــوزارة
أو املنشــأة يف حالــة وجــود وظائــف لهــا
اإلعــان عــن تلــك الوظائــف عــى موقعهــا
الرســمي أو بالقنــوات الفضائيــة وتحديــد
رشوطهــا والتنبيــه بعــدم قبــول اي طلــب
مــن خــارج املوقــع الرســمي للدائــرة او
املنشــأة ،بحســب وصفهــم.
وتحــدث القضــاة عــن أوجــه االختــاف بــن
االحتيــال والرسقــة مشــرين اىل أن «جرميــة
االحتيــال تختلــف عــن جرميــة الرسقــة كــون
جرميــة الرسقــة هــي اختــاس مــال منقــول
مملــوك للغــر عمــدا وبالتــايل أن عقوبتهــا
تصــل إىل الســجن املؤبــد ويف بعــض االحيــان
قــد تصــل العقوبــة بحقــه إىل اإلعــدام فيــا
إذا توفــرت ظــروف أخــرى مــع جرميــة
الرسقــة» ،يف حــن يلتبــس األمــر فيــا
يتعلــق بجرائــم االحتيــال.
ويلفتــون إىل أن بعــض املحتالــن يســتغلون
عــدم فهــم النــاس بالقانــون باســتعاملهم
طــرق احتياليــة بحجــة ترويــج املعامــات أو
تســهيل إجراءاتهــا ،مشــرين اىل انــه أحيانــا
يرتــدي املحتــال الــزي العســكري الرســمي
لغــرض التمويــه بانــه ضابــط أو ينشــئ لــه
مكتبــا معينــا ملزاولــة نشــاط تجــاري أو
اقتصــادي بصــورة احتياليــة أو يتواجــد يف
الدوائــر الرســمية وشــبه الرســمية لغــرض
متويــه املواطنــن بأنــه متمكــن يف هــذا
املــكان ،عــى حــد وصفهــم.
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أثــارت إذاعــة «صــوت أمريــكا» قضيــة األهــوار

جنة العراق شكو الظمأ

جنــة العــراق التــي تعانــي مــن التالشــي والجفــاف
بنســبة  46%مــن مســطحاتها املائيــة كليـاً إثــر خفض

والسلطات ال تسمع صيحات األهل

فيـــلي
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تدفقــات امليــاه مــن تركيــا وإيــران ،يف وقت ال تســمع
الســلطات أصــوات أهلهــا املحتجــن علــى خرابهــا
وضيــاع مــوارد رزقهــم وتحولهــا إىل صحــراء جــرداء.
وتنــاول تقريــر اإلذاعــة األمريكيــة ،الــذي ترجمتــه مجلــة
«فيــي» ،قصــة هاشــم قاصــد ،الــذي يتحتــم عليــه قطــع مســافة
 10كيلومــرات يوميــا عــر األرايض التــي جففتهــا أشــعة الشــمس
امللتهبــة يف جنــوب العـراق ،ألجــل إطعــام جواميســه وتربيدهــا،
بعدمــا تســبب الجفــاف يف تدمــر مســاحات شاســعة مــن
أســطورة األهــوار يف بــاد مــا بــن النهريــن.
حدائق عدن
وبعــد تشــبيهها بحدائــق عــدن التوراتيــة ،أشــار التقريــر إىل أن
مســتنقعات العــراق تعرضــت طــوال  3ســنوات اىل الجفــاف
وتراجــع معــدالت هطــول االمطــار ،باالضافــة اىل انخفــاض
تدفقــات امليــاه عــى طــول االنهــار والروافــد االتيــة مــن تركيــا
وايــران.
ولفــت التقريــر ،إىل «تجفيــف مســاحات شاســعة مــن أهــوار
الحويــزة املمتــدة قــرب الحــدود مــع إيـران ،والتــي كانت تتســم
بالخصوبــة فيــا مــى ،بينــا تعــاين مناطــق أهــوار الجبايــش
الشــهرية باســتقطابها للســياح ،مــن املصــر نفســه».
وقــال قاصــد ( 35عامــا) وهــو مــن قريــة بالقــرب مــن الحويــزة،
إن «األهــوار هــي مصــدر رزقنــا ،كنــا نصطــاد هنــا ،وماشــيتنا
ترعــى وتــرب فيهــا».
وبعدمــا أدرجــت اليونســكو أهــوار الجنــوب العراقــي كموقــع
للــراث العاملــي يف العــام  2016بســبب متيزهــا البيولوجــي
وتاريخهــا القديــم ،نــوه التقريــر إىل أن «مجــاري األنهــار
أصبحــت اآلن جافــة حــول األرايض التــي كانــت تتســم بالخــرة
فيــا مــى».
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نفوق الجاموس
قاصــد مثــل والــده مــن قبــل ،وقــام
برتبيــة الجواميــس ،إال أنــه مل يتبــق منهــا
ســوى خمســة مــن أصــل  30حيــث نفقــت
الجواميــس األخــرى أو تــم بيعهــم فيــا
تكافــح العائلــة مــن أجــل تغطيــة نفقاتهــا،
وأصبــح أفــراد العائلــة يراقبــون بحــذر
الجواميــس التــي بقيــت مــن احتــال أن
تســقط نافقــة مــن قلــة الطعــام ،بحســب
التقريــر.
وتابــع قاصــد« :اننــا نحتــج منــذ أكــر
مــن عامــن ومــا مــن أحــد يســتمع إلينــا،
وأصبحنــا يف حــرة إىل أيــن نتجــه ،لقــد
انتهــت حياتنــا انتهــت».
وكان رئيــس النظــام العراقــي الســابق ،قــد
أمــر عــام  1991بتجفيــف األهــوار الواقعــة
بــن نهــري دجلــة والفــرات «كعقــاب
للمجتمعــات التــي تحمــي املتمرديــن ضــده
ومــن أجــل تســهيل مطاردتــه لهــم» ،وفق ـاً
للتقريــر.
جفاف غري مسبوق
وأوضــح التقريــر األمريــي ،أن «أرايض
األهــوار شــهدت بشــكل متقطــع ســنوات
مــن الجفــاف الحــاد ،قبــل أن تعــاد الحيــاة
إليهــا بســبب مواســم األمطــار ،إال أنــه فيــا
بني شــهر آب /أغســطس العام  2020وشــهر
آب الحــايل ،فــإن  46٪مــن مســتنقعات
الجنــوب ،مبــا يف ذلــك الحويــزة والجبايــش،
تعــاين مــن خســارة كليــة ملياههــا ،كــا أن
 41٪مــن مناطــق األهــوار األخــرى ،واجهــت
معانــاة مــن تراجــع منســوب امليــاه».
تغري بيولوجي
ونقــل التقريــر أيضـاً ،عــن منظمــة األغذيــة
والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة «الفــاو»
قولهــا إن «األهــوار كانــت «أحــد أفقــر
املناطــق يف العــراق وواحــدة مــن أكــر
التغــر املناخــي»،
املناطــق تــررا مــن
ّ
محــذرة يف الوقــت نفســه مــن «انخفــاض
غــر مســبوق يف مســتويات امليــاه».
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وأشــارت املنظمــة األمميــة ،إىل «التأثــر الــكاريث» الــذي يهــدد أكــر مــن  6آالف أرسة «تخــر
جواميســها التــي تعتــر أصولهــا الحيــة الفريــدة».
ويف ســياق مــواز ،ذكــر التقريــر ،أن «مســتنقعات األهــوار تؤمــن موطنــا للعديــد مــن
الكائنــات املهــددة باإلنق ـراض ،وهــي منطقــة توقــف مهمــة لعبــور لنحــو  200نــوع مــن
الطيــور املهاجــرة» ،بحســب اليونيســكو.
ونقــل التقريــر عــن الناشــط البيئــي أحمــد نعيمــة ،قولــه« :مل يعــد هنــاك املزيــد مــن
االســاك أو الخنازيــر الربيــة او حتــى فصيلــة مــن ثعالــب املــاء يف األهــوار» ،مش ـ ًر إىل أن
«مســتنقعات الحويــزة كانــت تــروى برافديــن لنهــر دجلــة الــذي ينبــع مــن تركيــا ،إال أن
التدفــق املــايئ تراجــع ،بينــا لجــأت الســلطات العراقيــة إىل تقنــن اإلمــدادات املائيــة مــن
أجــل تلبيــة االحتياجــات املختلفــة.
وأكــد الناشــط البيئــي ،أن «الحكومــة تريــد الحفــاظ عــى أكــر كميــة ممكنــة مــن امليــاه»،

مســتدركاً بالقــول« :لكــن تقاســم امليــاه غــر عــادل ،وهنــاك ســوء إدارة للمــوارد».
أمــا عــى الجانــب االيـراين ،فقــد أشــار التقريــر األمريــي إىل أن املعانــاة التــي تواجــه اهــوار
الحويــزة واملســاة حــور العظيــم ،كــا أكــد أن «األرايض املائيــة اإليرانيــة تواجــه ضغــوط،
كــا جــف حــوايل نصــف الجــزء اإليـراين منهــا».
ونقــل التقريــر عــن رئيــس مركــز ادارة امليــاه التابــع للحكومــة العراقيــة ،حاتــم حامــد قولــه
إنــه «عــى الجانــب اإليــراين ،جــرى قطــع النهــر الرئيــي الــذي يغــذي أهــوار الحويــزة
بالكامــل منــذ أكــر مــن عــام».
ونبــه حامــد إىل أن الجهــات املعنيــة «ال تلبــي ســوى نصــف االحتياجــات املائيــة للمـزارع يف
األهــوار العراقيــة وتحــاول الســلطات الرتكيــز عــى تلبيــة احتياجــات امليــاه للــرب فقــط»،
مرجح ـاً يف الوقــت نفســه اســتحالة «تعويــض التبخــر املرتفــع يف األهــوار يف ظــل درجــات
ح ـرارة تتجــاوز  50درجــة مئويــة».
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مــن جانبــه ،قــال الشــاب عــي جــواد،
الــذي التقتــه إذاعــة «صــوت أمريــكا» إن
«عــرات العائــات غــادرت قريتــه يف
الجبايــش ،حيــث أثــار الجفــاف شــديدة
الوضــوح ،وذلــك ألجــل البحــث عــن مناطق
فيهــا وفــرة ميــاه أكــر» ،مردفـاً «عندمــا كنــا
نــأيت إىل األهــوار كانــت هنــاك مســاحات
خــراء ومــاء وســام داخــي ..لكنهــا اآلن
صحــراء جــرداء».
ترجمة :مجلة «فييل»
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دعــا موقــع «مــودرن دبلوماســي»
األوروبــي

إىل

االعــراف

االشــوريني كســكان أصليــن يف
العــراق ،وان يســمح لهــم بــأن
يحكمــوا أنفســهم بأنفســهم
كخطــوة أوىل للحفــاظ علــى
ثقافتهــم وتاريخهــم ،واال فانهــم
وقــد واجهــوا االبــادة واملذابــح
علــى مــر العقــود ،معرضــون
ملواجهــة خطــر االندثــار كشــعب
مــن ســوريا وتركيــا ايضــا.
وذكــر التقريــر األورويب ،الــذي نــر باللغــة اإلنجليزيــة ،وترجمتــه مجلــة «فيــي» ،ان
االشــوريني مرتبطــون تاريخيــا وثقافيــا وروحيــا بشــال بــاد مــا بــن النهريــن ،واملمتــدة
مــن شــال بغــداد اىل جنــوب بحــرة وان ،ومــن الحــدود الفارســية يف الــرق اىل نهــر
الفـرات يف الغــرب ،مضيفــا يف حــن ان االشــوريني غــر معــرف بهــم قانونيــا ،فــان العديــد
مــن العلــاء يؤكــدون ان االشــوريني هــم احــد الســكان االصليــن يف الع ـراق.
واســتعاد التقريــر ترصيحــات للســناتور األمريــي الســابق جــون منــرود ،املتحــدر مــن
أصــول آشــورية ،قــال فيهــا «كيــف ميكننــا نعلــم ان االشــوريني ،هــم الســكان األصليــون
يف العـراق؟ .علينــا فقــط ان نأخــذ مجرفــة ثــم نحفــر يف األرض ،والتاريــخ الوحيــد الــذي
ســيتم العثــور عليــه هــو تاريــخ اآلشــوريني».
كــا تنــاول التقريــر كيفيــة تعريــف مصطلــح الســكان األصليــن والــذي يعتمــد عــى:
اعرتافهــم بأنفســهم كشــعوب اصليــة عــى مســتوى الفــرد واملجتمــع ،واالســتمرارية
التاريخيــة مــن فــرة مجتمعــات مــا قبــل االســتيطان ،وارتباطهــم القــوي بــاالرايض
ومواردهــا الطبيعيــة ،ومتتعهــم بانظمــة اجتامعيــة او اقتصاديــة او سياســية مميــزة،
وامتالكهــم لغــة وثقافــة ومعتقــدات خاصــة بهــم ،وعزمهــم عــى حاميــة واعــادة انتــاج
بيئــات وانظمــة اســافهم كشــعوب ومجتمعــات خاصــة.
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لالعتراف باالشوريين كسكان أصليين
لحكم شؤونهم ذاتيا
فيـــــلي
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دولة اشور تأسست يف
شمال بالد ما بني النهرين
منذ منتصف األلفية الثانية،
وهي كانت حضارة اصلية غنية
ومعقدة  ،استمرت لـ 3االف
سنة وعاشت تقلبات ال حصر
لها ،عرب أجيال عديدة..

ولهــذا ،قــال التقريــر ان االشــوريني تنطبــق عليهــم كل هــذه
العنــارص املذكــورة ،مضيفــا ان «املجتمــع اآلشــوري يحتــاج اىل
ابـراز وإيصــال ثقافتــه الفريــدة وتاريخــه املتجــذر والتأكيــد عــى
حقوقــه يف اراضيــه التاريخيــة وارايض اجــداده».
واعتــر التقريــر ان البــاب قــد فتــح مــن اجــل تحقيــق ذلــك
بعــد صــدور إعــان األمــم املتحــدة للعــام  2007حــول حقــوق
الشــعوب األصليــة ،يف حــن يؤمــن منتــدى األمــم املتحــدة الدائــم
لقضايــا الشــعوب االصليــة ،منــرا للشــعوب االصليــة لالســتامع
اىل صوتهــا مــن مختلــف انحــاء العــامل ،مشــرا اىل ان االشــوريني
حــروا جميــع جلســات املنتــدى منــذ العــام  2012حتــى العــام
 ،2019مــن خــال وفــود متثــل الجمعيــة االشــورية الخرييــة.
وبحســب التقريــر فقــد أوضــح ممثلــو الجمعيــة مــن هــم
اآلشــوريون ،فهــم ليســوا مــن العــرب وال مــن الكــورد ،وامنــا
مــن ســكان الع ـراق األصليــن ،وانــه مــن «الــروري ان يجــري
االعــراف بهــم مــن قبــل الحكومتــن يف بغــداد واربيــل وان
يســمح لهــم بــأن يحكمــوا أنفســهم كخطــوة أوىل للحفــاظ عــى

ثقافتهــم وتاريخهــم».
يف بالد ما بني النهرين منذ فجر الزمان
واســتعرض التقريــر توثيقــا تاريخيــا لهــذا الحقائــق ،واشــار اىل ان النصــوص املســارية تتحــدث عــن
انــه بعــد  2750قبــل امليــاد ،وصلــت الســالة االكاديــة اىل الســلطة يف بابــل الشــالية.
وتشــر النصــوص ايضــا اىل ان رسجــون  ،أو «شــاروم كــن» التــي تعنــي «امللــك العــادل» ،ظهــر
وازدهــرت قــوة الســالة االكاديــة حيــث قــام رسجــون توســيع ســلطته يف شــال بــاد مــا بــن
النهريــن ،وهــي منطقــة عرفــت فيــا بعــد باســم آشــور ،ومــن هــؤالء األكاديــن نشــا اآلشــوريون
(والبابليــون).
ولفــت التقريــر اىل ان الحضــارة االشــورية كانــت بذلــك قامئــة منــذ مــا ال يقــل عــن خمســة آالف
ســنة يف آشــور وان عاصمتهــم كانــت تحمــل اســم معبــد كان مخصصــا لاللهــة عشــتار ،وقــد تــم
تأكيــده بعــد  2800قبــل امليــاد بقليــل .وكان الديــن يحتــل مكانــة رئيســية يف البنيــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة لحيــاة االشــوريني ،وان الســلطة الدينيــة والوظائــف املدنيــة كانــت دامئــا متشــابكة.
ويقــول الباحثــون ان دولــة اشــور تأسســت يف شــال بــاد مــا بــن النهريــن منــذ منتصــف األلفيــة
الثانيــة ،وهــي كانــت حضــارة اصليــة غنيــة ومعقــدة  ،اســتمرت لـــ 3االف ســنة وعاشــت تقلبــات
ال حــر لهــا ،عــر أجيــال عديــدة.
وبحســب التقريــر فــإن الحفريــات تظهــر ايضــا يف كاال تيبــي ،بالقــرب مــن كارا ايــوك ،وهــو
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تــل يقــع عــى بعــد  18كيلوم ـرا شــال رشق
قيســارية يف كابادوكيــا يف تركيــا الحديثــة (ال
تـزال يف شــال بــاد مــا بــن النهريــن) .وهنــاك
بعــض األلــواح املكتوبــة بالســامية التــي تضــم
أســاء تحمــل كلمــة اشــور ،مثــل ايت عاشــور،
طابــا عاشــور ،آشــور مالــك ،اشــور مطابيــل.
اللغة والدين
وذكــر التقريــر ان االشــوريني كانــوا يتكلمــون
اللغــة االكاديــة االشــورية ،اال انــه برغــم ذلك مل
يكــن النــص املســاري مالمئــا الدارة امرباطورية
بهــذا االتســاع ،وكان التواصــل بــن نينــوى
والعاصمــة واملناطــق التابعــة ،أم ـرا صعبــا ألن
الكتابــة املســارية كانــت نصــا معقــدا ومل
يكــن يفهمــه ســوى قلــة مــن النــاس.
ويف حــوايل العــام  750قبــل امليــاد ،بــدأ
اآلشــوريون وآخــرون داخــل االمرباطوريــة
يف اســتخدام االبجديــة االراميــة بشــكل
رســمي ،النهــا كانــت اكــر ســهولة يف التعلــم
والتواصــل بــن مختلــف النــاس يف ظــل ســلطة
اإلمرباطوريــة .ولهــذا ،اشــار التقريــر اىل انــه
ليــس مــن الغريــب ان تصبــح اللغــة االشــورية
والكتابــة االراميــة لغــة مشــركة لإلمرباطوريــة
الشاســعة.
واضــاف انــه بعــد ســقوط االمرباطوريــة
االشــورية ،ســيطر امليديــون والرومــان
واليونانيــون والبارثيــون عــى شــال بــاد
مــا بــن النهريــن ،اال ان اللغــة االشــورية
واالبجديــة االراميــة ظلــت مســتخدمة مــن
قبــل اآلشــوريني بشــكل خــاص.
كــا توصــل العلــاء اىل ان اللغــة االكاديــة
ظلــت مســتمرة حتــى القــرن الثالــث مــن
العــر املســيحي.
وحــول الديانــة ،ذكــر التقريــر ان الشــعب
االشــوري تحــول اىل اعتنــاق املســيحية يف
زمــن الرســل وهــم ظلــوا مســيحيني منــذ ذلــك
الحــن .ويف وقــت الحــق ،وتحديــدا يف العــام
 1681يف ديــار بكــر (تركيــا) ويف العــام  1830يف
شــال العـراق (القــوش) ادى تحول االشــوريني
اىل الكاثوليكيــة اىل عــزل االشــوريني حيــث
أطلــق مصطلــح الكلــدان عــى هــؤالء الذيــن
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تحولــوا ،لكــن هــذه املجتمعــات احتفظــت
بروابــط قويــة فيــا بينهــا ،وظلــت التكوينــات
القبليــة هــي شــبكة الحيــاة الجامعيــة.
وبعــد ظهــور اإلســام ،اشــار التقريــر اىل انــه
كان ســيفا ذو حديــن بالنســبة اىل املســيحيني
االشــوريني وتاريــخ املنطقــة ،اذ انــه قبــل
االســام  ،كانــت بــاد مــا بــن النهريــن تنتمــي
بشــكل جــزيئ اىل اإلمرباطوريتــن البيزنطيــة
والساســانية ،وكان كل شــعب يحتفــظ يف
ممتلكاتــه مبجموعــة مــن القــوات واالداريــن،
لكــن الدولــة االســامية اعــادت توحيــد بــاد
مــا بــن النهريــن.
كــا ان العديــد مــن الشــعوب ،مبــا يف ذلــك
االشــوريون ،اعتنقــوا االســام هربــا مــن املــوت
او لالفــات مــن الرضائــب ،ومــع مــرور الزمــن،
جــرى تعريبهــم بســبب تأثــر القــرآن واللغــة
العربيــة .لكــن الكثرييــن ظلــوا مخلصــن
لدينهــم واســتمروا يف العيــش بالقــرب مــن
عواصــم أســافهم التاريخيــة :اشــور وكالح
(منــرود) ودور شــاروكني (خرســاباد) ونينــوى
(النبــي يونــس) او بالقــرب مــن كنائســهم و
ابرشــية املوصــل واربيــل ،وكركــوك يف الع ـراق
الحديــث ،او يف انطاكيــة وطــور عابديــن يف
تركيــا الحديثــة.
وعود كاذبة
وذكــر التقريــر ان الشــعب العراقــي كان يأمــل
بالحريــة والســام يف عـراق علــاين ودميقراطــي
كــا وعــد الرئيــس جــورج بــوش عندمــا قــرر
القضــاء عــى نظــام صــدام حســن القمعــي
وتأمــن الحريــة لجميــع العراقيــن بغــض
النظــر عــن عرقهــم او معتقدهــم الدينــي.
وخــال كلمــة لــه يف مدينــة سينســينايت
االمريكيــة يف  7ترشيــن االول/اكتوبــر العــام
 ، 2002تحــدث بــوش بــوش بشــكل دقيــق
ممي ـزا بــن مختلــف مكونــات الع ـراق عندمــا
اعلــن ان «قمــع الكــورد واآلشــوريني والرتكــان
والشــيعة والســنة وغريهــم ،ســيزول .ســينتهي
ارس العـراق الطويــل ،ويبــدا عــر جديــد مــن
االمــل».
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اال ان التقريــر لفــت اىل ان الدســتور العراقــي
الجديــد للعــام  ،2005يعــرف االشــوريني عــى
انهــم اقليــة عرقيــة دينيــة ،فيــا تتضمــن املادة
 125الحقــوق األساســية «ملختلــف املكونــات،
مثــل الرتكــان والكلــدان واالشــوريني وجميــع
املكونــات االخــرى».
واعتــر التقريــر ان الدســتور العراقــي حمــل
مــا هــو اقــل مــن االع ـراف باالشــوريني عــى
أنهــم الســكان االصليــون للعــراق وقســم
الشــعب االشــوري اىل آشــوريني وكلــدان.
ولهــذا ،يدعــو التقريــر إىل رضورة ان تؤكــد
دســاتري العــراق واقليــم كوردســتان عــى
حاميــة االشــوريني باعتبارهــم الســكان
األصليــن ،ويجــب تامــن منطقــة محميــة
يديرهــا االشــوريون داخــل «اشــور» التاريخيــة
مــن أجــل الســاح لالشــوريني بالحيــاة يف
ســام وفقــا لق ـرارات الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة لعــام .1994
واعتــر التقريــر األورويب ان هــذه الخطــوات
قابلــة ألن تتحقــق باعتبــار ان مجلــس الــوزراء
العراقــي كان وافــق عــى إنشــاء املنطقــة
االداريــة املســيحية االشــورية ،وذلــك يف العــام
 2014قبــل فــرة قصــرة مــن غــزو تنظيــم
داعــش للموصــل وســهل نينــوى .اال ان موافقــة
الحكومــة العراقيــة تجــددت يف  2حزيــران /
يونيــو العــام  2019بعــد إلحــاق الهزميــة
بداعــش.
عودة االشوريني اىل ارايض اجدادهم
ودعــا التقريــر الحكومــة العراقيــة اىل وضــع

خريطــة طريــق تحــدد بشــكل واضــح عمليــة اعــادة االشــوريني اىل موطــن اجدادهــم واعــادة
جميــع البلــدات والقــرى االشــورية التــي متــت مصادرتهــا منهــم بشــكل غــر قانــوين.
كــا اعتــر انــه يجــب عــى حكومتــي بغــداد واربيــل توفــر التمويــل الــازم إلعــادة إعــار القــرى
املدمــرة ومواقــع العبــادة والبــدء يف إعــادة إعــار  14الــف منــزل ومبنــى يف ســهل نينــوى يف أقــرب
وقــت ممكــن.
وختــم التقريــر بالقــول انــه اذا مل يعــرف العـراق باالشــوريني كســكان أصليــن ،فإنهــم ســيواصلون
مواجهــة اإلبــادة الجامعيــة واملذابــح ويتالشــون مــع مــرور الوقــت مــن العــراق ،ومــن ســوريا
وتركيــا ايضــا.

ولفــت إىل أن اعرتافــا كهــذا لــن يضيــف اي
عــبء عــى العـراق الن هــذا الوضــع ســيجعل
االشــوريني مؤهلــن للحصــول عــى الدعــم
مــن مختلــف الربامــج التــي يقدمهــا املنتــدى
الدائــم للشــعوب االصليــة ،وكذلــك الدعــم من
هيئــات األمــم املتحــدة االخــرى وفقــا العــان
االمــم املتحــدة بشــأن الشــعوب األصليــة.
وخلــص التقريــر االورويب اىل القــول بــان

«الشــعب االشــوري يســتحق ان يعيــش يف ســام وأمــن وحريــة ،واحتضــان وحاميــة لغتــه املهــددة
باالنقــراض» ،مذكــرا بــأن «أطلــس اليونســكو» للغــات العــامل يحــذر مــن ان اللغــة االشــورية
(الرسيانيــة  /االراميــة) ســتختفي خــال قــرن ،مشــرا إىل أنــه تــم افتتــاح بعــض املــدارس االشــورية
يف الع ـراق ويف أرايض حكومــة اقليــم كوردســتان ،اال ان الدعــم املــايل لهــذه املــدارس محــدود وال
يوجــد ترشيــع قانــوين حقيقــي يدعــم اللغــة االشــورية.
كــا ختــم التقريــر باالشــارة اىل ان عــدد الســكان االشــوريني كان يبلــغ حــوايل  1.5مليــون نســمة
قبــل الغــزو االمريــي للعـراق العــام  ،2003لكنــه اليــوم ،يقــدر بحســب املراقبــن بنحــو  250الــف
نســمة.
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حلم وزيرة الرياضة انتهى برصاصة «ملــثـم»
لــم تــدرك الناشــطة المغــدورة ريهــام يعقــوب ذات
الثالثيــن عامـ ًـا أن حلمهــا بــأن تصبــح وزيــرة للرياضــة
ينتهــي برصاصــة غــادرة لـ»ملثــم» أفلــت مــن ســنتين
وإلــى اآلن مــن قبضــة القــوات االمنيــة .واغتيلــت خبيــرة
التغذيــة ريهــام يــوم  19آب  ،2020بعمــر الثالثيــن،
برصــاص مســلح ملثــم أطلــق النــار عليهــا مــن علــى
دراجــة ناريــة ،عندمــا كانــت داخــل ســيارتها فــي
مدينــة البصــرة جنــوب العــراق.

وكانــت ريهــام ناشــطة يف الحركــة االحتجاجيــة منــذ
 ،2018وقــادت العديــد مــن املســرات النســائية ،مــا
أدى إىل تعرضهــا لحملــة تحريــض وتهديــد انتهــت
بقتلهــا.
وريهــام ،كانــت تــدرس الدكتــوراه يف كليــة الرتبيــة
البدنيــة وعلــوم الرياضــة ،ومحــارضة يف جامعــة
البــرة ،وصاحبــة نــا ٍد ريــايض ،ومختصــة بتدريــب
اللياقــة ،وباحثــة يف علــم التغذيــة ،ومعــدة ومقدمــة
برنامــج يف راديــو محــي ،وآخرهــا إعطــاء دروس
تدريــب رياضــة عــر اإلنرتنــت.
ويف هــذا الشــأن تقــول والــدة الراحلــة ريهــام ،إن
"ابنتــي كانــت تحــاول زرع الثقــة للمــرأة البرصيــة،
لذلــك كانــت تنــزل إىل الشــارع لتطالــب بحقــوق
املــرأة ،وتســاعدها بــكل مــا تســتطيع".
وتضيــف ملجلــة «فيــي»" :كان حلمهــا الوصــول إىل
مراكــز متقدمــة وتســنم منصــب وزيــرة للرياضــة
ملســاعدة النــاس" ،الفتــة مــن جانــب آخــر إىل أن
"القضــاء العراقــي مل ينصــف ابنتــي ،ألنــه تحــت
رحمــة األحــزاب الحاكمــة".
ومل تقبــض األجهــزة األمنيــة عــى املتهمــن بقتــل

82

العدد 224
الســنة الثامنـة عشر

ريهــام حتــى اآلن ،وفــق مــا يذكــر عــي يوســف
شــقيق الراحلــة،
ويتابــع ،أن "قضيــة ريهــام مخف ّيــة ،ووكالــة
االســتخبارات التــي تتــوىل التحقيــق يف القضيــة ال
تكشــف أي معلومــة".
ويقــول يوســف ملجلــة «فيــي»" ،لذلــك ال نعلــم مــن
هــم املتهمــون وإىل أي جهــة ينتمــون ،لكــن نعلــم
أن املجموعــة هــي نفســها التــي اغتالــت تحســن
الشــحامين ،وهــذه املجموعــة هربــت إىل إيـران ليلــة
اغتيــال ريهــام مبســاعدة شــخص متنفــذ يف البــرة".
ويشــر ،إىل أن "ريهــام بعــد عــام كامــل مــن تعرضهــا
لالغتيــال ،أعلنــت األجهــزة األمنيــة القبــض عــى
شــخص متهــم بإرســال رســالة تهديــد إليهــا عــر
( ،")SMSموضحــا أن "اعتقــال املتهــم كان مجــرد
صدفــة أثنــاء مــروره يف ســيطرة أمنيــة ،فلــم يكــن
بعمليــة اســتخبارية أو مــن هــذا القبيــل ،لــذا فــإن
القبــض عــى مــن قــام بتهديدهــا أخــذ ســنة كاملــة
مــن الزمــن ،فكيــف باعتقــال قاتلهــا".
وعــن مصــر املتهــم بتهديــد ريهــام يقــول شــقيقها،
إن "والــدي ووالــديت تنــازال عنــه يف أول يــوم مــن
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أيــام شــهر رمضــان املــايض ،وذلــك ألن
اعتقالــه ليــس لــه فائــدة ،فريهــام ُقتلــت"،
أمــا عــن املتهمــن باغتيالهــا فيؤكــد شــقيقها
"عــدم التنــازل عنهــم تحــت أي ظــرف ،ويف
حــال تــم القبــض عليهــم فســيكون القضــاء
العراقــي هــو الفيصــل يف القضيــة ،ولكــن
هــذا يف حــال تــم مســكهم" ،يف إشــارة إىل
اســتبعاده حصــول ذلــك ،عــى األقــل يف
الوقــت القريــب.
يذكــر أنــه مــع بدايــة احتجاجــات ترشيــن
األول  ،2019بــدأت سلســلة اغتيــاالت
طالــت ناشــطات وناشــطني يف مختلــف
املحافظــات العراقيــة ،لكنــه دامئــا مــا
يخــى مــن تظاهـرات البــرة ،ملــا للمدينة
مــن خصوصيــة بســبب محاذاتهــا إليــران،
وألنهــا املنفــذ املــايئ األول يف العــراق،
وألنهــا تحــوي أكــر الحقــول النفطيــة،
فيــا تجــري العــادة عــى أال تفــي مثــل
هكــذا عمليــات اغتيــال إىل تســمية مرتكبــي
الجرائــم أو محاســبتهم ،بحســب مراقبــن.
ويف هــذا الجانــب تذكــر الناشــطة أمــرة
الجابــر مــن بغــداد ،أن "الناشــطني ال
يزالــون يعيشــون يف املخــاوف نفســها التــي
عاشــتها الراحلــة ريهــام منــذ انخراطهــا
يف عمليــة االحتجــاج ،فــا تــزال الحقــوق
مصــادرة ،وامليليشــيات تتجــول ،وقــوى
الســلطة املتنفــذة التــي ال تؤمــن بالــرأي ال
تــزال موجــودة أيضــا".
وال تخفــي الجابــري يف حديثهــا ملجلــة
«فيــي» ،عــن "تعرضهــا لتهديــدات
ومحــاوالت اغتيــال ،حيــث تقــول إن
"عمليــات االغتيــال مــا ت ـزال مســتمرة وأن
خفــت وتريتهــا ،حيــث تعرضــت شــخصيا
ملحاولتــي اغتيــال ،ومــا تــزال الناشــطات
يتعــرض للقــدح واالتهــام وحتــى الطعــن يف
عرضهــن ملجــرد معارضتهــن وجــود ســلطة
فاســدة ،رغــم وجــود قانــون ودســتور
يكفــل حــق التعبــر ،لذلــك ندعــو الحكومــة
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رفعت صوت النساء وراية
التغيير بشجاعة ،وقادت
تظاهرات نسوية في
البصرة ،احتجاجا على
الملوث ،وتردي
الماء
ّ
الكهرباء ،وبطالة الشباب،
فهل تعتبر هذه جريمة
تستحق عليها القتل؟

إىل اتخــاذ إجــراءات أمنيــة ،وتفعيــل دور
القضــاء ملحاســبة ومحاكمــة كل مــن تــورط
يف دم العراقيــن بصــورة عامــة ،وبــدم
أصحــاب الــرأي بصــورة خاصــة".
مــن جهتهــا تذكــر الناشــطة النســوية ،هنــاء
ادور ،مســتذكرة اغتيــال الشــابة ريهــام،
بــأن الراحلــة "رفعــت صــوت النســاء ورايــة
التغيــر بشــجاعة ،وقــادت تظاهــرات
نســوية يف البــرة ،احتجاجــا عــى املــاء
امللـ ّوث ،وتــردي الكهربــاء ،وبطالة الشــباب،

فهــل تعتــر هــذه جرميــة تســتحق عليهــا
القتــل؟ ،ومــن ثــم يتــم تســويف القضيــة
ـجل ضــد مجهــول! ،فصــوت الشــعب ال
وتُسـ ّ
يـزال مغيبــا رغــم التضحيــات الكبــرة التــي
بذلــت يف هــذا الجانــب".
ورأت ادور ،يف حديثهــا ملجلــة «فيــي» ،إن
املضحــون ،ســوف يكونــون
"هــؤالء الشــباب
ّ
رمـزا كبــرا للكفــاح لألجيــال املقبلــة ،ونعترب
ريهــام رمــزا كبــرا لنــا كنســاء يف مواصلــة
النضــال للقضيــة التــي ضحــت مــن أجلهــا،

وهــي قيــام دولــة مدنيــة مــن أجــل تحقيــق
مبــادئ املواطنــة والعدالــة االجتامعيــة".
مــن جانــب آخــر نبهــت ادور بشــأن حصيلة
ضحايــا ناشــطات االحتجــاج ،حيــث تقــول
إن "هنــاك الكثــر مــن القضايــا مل توثــق،
ومــا تــم توثيقــه أكــر مــن مثــاين قضايــا،
ثــاث منهــا يف البــرة ،وهــن (ريهــام
وســارة وجنــات) ،وحالتــان يف النارصية ،ويف
بغــداد (زه ـراء) وناشــطة أخــرى ،وواحــدة
يف كربــاء" ،مبينــة أن "بعــض الفتيــات

قتلــن ولكــن مل يجــر تســليط الضــوء عليهــن ،فضــا عــن محــاوالت االغتيــال التــي نجــت
منهــا الناشــطات املســتهدفات ،وكان منهــا حالتــان يف البــرة ،وحــاالت أخــرى يف النارصيــة
وبغــداد".
وعــن دور نســاء الربملــان تجــاه املطالبــة بحقــوق الناشــطات والنســاء ،تقــول ادور أن
"الربملانيــات مغ ّيبــات عــن وضــع النســاء وعــن الوضــع العــام يف البــاد ،ألن أغلبهــن جــاء
عــن طريــق كتــل حزبيــة وسياســية ،فهــن رهينــات قـرار تلــك الجهــات ،ورغــم وجــود القليــل
منهــن مســتقالت أو عــى األقــل لديهــن رؤيــة سياســية ،لكــن معظمهــن ليــس لديهــن
رؤيــة سياســية للوضــع ،فأغلبهــن مل يأتــن مــن عمــل ســيايس ومــن همــوم شــعبهم وأوضــاع
بلدهــم ،بــل مختــارات ألســباب شــخصية وطائفيــة وعشــائرية ،وبالتــايل متثيلهــن للنســاء
ضعيــف ،وهــذا الحــال ليــس فقــط عنــد النســاء وإمنــا الرجــال أيضــا يف الحالــة نفســها".
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تعدد الزوجات
بين التبرير والمشكالت المتوالدة
يعان ــي الع ــراق م ــن مش ــكالت اجتماعي ــة
كبيـــرة الســـيما مـــع ازديـــاد معـــدالت
الفقـــر النعـــدام البنيـــة الصناعيـــة
والزراعيـــة وغيـــاب مشـــاريع االســـكان
الفاعل ــة ال ــذي فاق ــم مش ــكالت البطال ــة
واالكتظــاظ الســكاني فــي البيــت الواحــد،
وبرغـــم ذلـــك فـــان محـــاوالت تجـــري
لتكري ــس تع ــدد الزوج ــات بذرائ ــع ش ــتى
بحس ــب المتخصصي ــن الذي ــن يقول ــون ان
ذلـــك يفاقـــم المشـــكالت والتوتـــر فـــي
اجملتمـــع ويـــؤدي الـــى زيـــادة معـــدالت
التناحـــر والجريمـــة.

ويف ســنة ســابقة تــداول مســتخدمون ملواقــع التواصــل االجتامعــي ،وال
سـ ّيام يف العـراق ،خــراً عــن اتّخــاذ الحكومــة العراق ّيــة قـراراً مبنــح عــرة
ماليــن دينــار لــكل شــخص يتــز ّوج مــ ّرة ثانيــة ،وجــاءت املنشــورات
املتعلقــة بالخــر املنشــور تحــت عنــوان «رئيــس الــوزراء الســ ّيد
مصطفــى الكاظمــي مينــح عــرة ماليــن دينــار عراقــي لــكلّ مواطــن
عراقــي يتــز ّوج بامــرأة ثانيــة».
وبرغــم نفــي الحكومــة ذلــك بحســب وكاالت االنبــاء ،فــان مــرف
الرشــيد مثــا ،نــر مــن عــى موقعــه اعاممــا عــن ســلف الــزواج ملوظفي
دوائــر الدولــة ومتنــح هــذه الســلفة ملوظفــي دوائــر الدولــة (بــدون
توطــن ) وبكفالــة كفيــل ضامــن ،وتنــص التعليــات التــي مــا زالــت
منشــورة عــى صفحــة املــرف عــى منــح «مبلــغ الســلفة ( )10مليــون
دينــار ملوظفــي مرصفنــا وموظفــي دوائــر الدولــة الذيــن تزوجــوا ألول
مــرة ،وكذلــك متنــح للموظــف املتــزوج للمــرة الثانيــة عــى اال يكــون قــد
اســتفاد مــن ســلفة الــزواج هــو وزوجتــه األوىل ســابقاً» بحســب بيــان
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فيــلي

املــرف  ،مــا يشــر اىل ان االمــر حقيقــي
بحســب املراقبــن.
ويلفتــون اىل ان تشــجيع الــزواج بامــرأة
ثانيــة جــاء برغــم االعــان عن االســتعداد
إلطــاق سياســة ســكانية لتنظيــم النســل
والصحــة اإلنجابيــة يف البــاد ،يف خطــوة
تهــدف إىل الســيطرة عــى الزيــادة
الســكانية املتســارعة والتوجــه نحــو
تنظيــم األرسة ،بحســب بيانــات منقولــة

87

عــن وزارة التخطيــط يف وقــت أثــرت فيــه
مخــاوف مــن منــو ســكاين غــر مــدروس
يف العــراق ،بعــد تقريــر ســابق لــوزارة
التخطيــط العراقيــة ،كشــف ارتفاعــا كبــرا
يف عــدد الســكان ،الــذي قــد يصــل يف
الســنوات املقبلــة اىل  50مليــون نســمة
بحلــول ســنة .2030
وقــال رئيــس الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
يف وزارة التخطيــط العراقيــة أنّ وزارتــه
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«تســتعد إلطــاق وثيقــة (السياســات
الســكانية) ،تركــز عــى تنظيــم النســل
والصحــة اإلنجابيــة ،فضــ ًا عــن العوامــل
املؤثــرة يف تلــك الزيــادة» ،ويفــرض ان
يكــون بضمــن ذلــك الحــد مــن الزيجــات
املتعــددة بحســب املتخصصــن.
وقــال مراقبــون يف حزيـران  2022ان العراق
ســجل مؤخـرا تزايــدا يف التوجه نحــو التعدد
والــزواج الثــاين ،وترافــق ذلــك مــع زيــادة
يف حــاالت الطــاق ،يف ظــل أزمــات سياســية
واقتصاديــة واجتامعيــة يعيشــها البلــد؛
وســجلت مكاتــب البحــث االجتامعــي وفقـاً
لبيانــات رســمية مــا مجموعــه  3801حجــة
إذن بالــزواج الثــاين يف األشــهر الثالثــة األوىل
مــن عــام  ،2022وعــروا عــن خشــيتهم مــن
ان بعــض الزيجــات تجــري خــارج املحاكــم
يف حــن يعاقــب القانــون عــى ذلــك اذ تصل
عقوبــة مــن يعقــد زواجــا خــارج املحكمــة
إىل الحبــس لســنة أو فــرض غرامــة ماليــة،
وفقــا للقانــون العراقــي النافــذ.
وكانــت العضــو يف لجنــة املــرأة واألرسة يف
الــدورة الســابقة ملجلــس النــواب العراقــي
ري ـزان شــيخ دلــر قــد حــذرت مــن خــرق
القوانــن يف الع ـراق ،ال ســيام فيــا يتعلــق
بــاألرسة والــزواج ،واشــارت إىل أنــه حتــى
بعــض القيــادات السياســية ميارســون
الــزواج الثــاين بعيــدا عــن القانــون،
واســتغالل الديــن لتســويغ ذلــك ،والتعامــل
مــع األمــر وفــق الرغبــات مــن دون التفكــر
بانعكاســاته وآثــاره ،بحســب تعبريهــا.
باحثــون اجتامعيــو حــذروا مــن أن الــزواج
الثــاين يكــون يف بعــض األحيــان أشــبه
بـ»االنهيــار» يتهــدد بيــت الزوجــة األوىل
التــي تشــعر بــأن جميــع تضحياتهــا راحــت
هبــاء ،عــى حــد وصفهــم ،فيــا قيــد
املــرع العراقــي رغبــة الرجــل يف تعــدد
الزوجــات فلــم يجــز التعــدد اذا خيــف
عــدم العــدل بــن الزوجــات وتــرك تقديــر
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«كيف يمكن أن يشرع
قانون يدمر حياة المرأة
أكثر مما عليه اآلن ،أال
يكفيها تحمل الحروب
والفقر وإيهام نفسها بأن
القادم سيكون أفضل لتأتي
قوانين تزيدها قهر»

ذلــك لقــايض االحــوال الشــخصية؛ بحســب قانونيــن ،وعــى ذلــك ال يجــوز لغــر القــادر عــى
القيــام بحســن العــرة واالنفــاق والقــدرة املاليــة عــى اعالــة اكــر مــن زوجــة بحســب
قولهــم؛ وبينــت الفقــرة ( )4مــن املــادة ( )3مــن قانــون االحــوال الشــخصية لســنة 1959
النافــذ ،النواحــي التــي يجــب ان يتناولهــا التحقيــق وهــي ال يجــوز الــزواج باكــر مــن واحــدة
اال بــأذن القــايض ويشــرط العطــاء االذن رشوطــا.
تحســن وضعــه املــادي
وبرغــم قــول البعــض أن الرجــل يقــدم عــى الــزواج مــرة ثانيــة عنــد ّ
واملعيــي ،إال أن اكادمييــن وخــراء االقتصــاد يــرون أن هــذه القضيــة تحكمهــا جوانــب
اجتامعيــة أكــر مــن الجانــب االقتصــادي.
وكان مســتخدموا مواقــع التواصــل االجتامعــي ،ال س ـ ّيام يف الع ـراق ،قــد تداولــوا خــر اتّخــاذ
الحكومــة العراق ّيــة ق ـراراً مبنــح عــرة ماليــن دينــار لــكلّ مــن يتــز ّوج م ـ ّرة ثانيــة برغــم
عــدة
محــاوالت نفيــه ،وحظــي املنشــور مبئــات املشــاركات وآالف التعليقــات يف صفحــات ّ
عــى مواقــع التواصــل باللغــة العربيــة.
وشــهد الع ـراق يف الســنوات األخــرة ،ارتفاعــا يف ظاهــرة تعــدد الزوجــات نتيجــة الحــروب
املتتاليــة التــي أســفرت عــن تفــكك عــدد كبــر مــن األرس وترمــل نســبة كبــرة مــن النســاء
وتيتــم األطفــال؛ وأدرج مقــرح قانــون تعــدد الزوجــات يف جــدول أعــال جلســات ســابقة

للربملــان للتصويــت عليــه ،وكان نــواب قــد اعــدوا واقرتحــوا تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية
العراقــي لســنة  ،1959مبــا يســمح للــزوج بالــزواج الثــاين والثالــث والرابــع ،مشــرطني أن
تكــون الزوجــة الثانيــة قــد تجــاوز عمرهــا الثالثــن عام ـاً ،وتعليقــا عــى ذلــك قالــت ســيدة
تديــر محــا لبيــع املالبــس النســائية تعيــل بــه اطفالهــا يف ســوق شــعبي ببغــداد «كيــف
ميكــن أن يــرع قانــون يدمــر حيــاة املــرأة أكــر مــا عليــه اآلن ،أال يكفيهــا تحمــل الحــروب
والفقــر وإيهــام نفســها بــأن القــادم ســيكون أفضــل لتــأيت قوانــن تزيدهــا قهــر»؛
وتســاءلت ناشــطة «هــل العدالــة تســمح للرجــل بالــزواج مــن أكــر مــن امــرأة ،وهــو ال
ينفــق عــى أبنائــه لعــدم قدرتــه عــى إيجــاد فرصــة عمــل مناســبة ،تــاركا زوجتــه تتحمــل
مســؤولية حقيقيــة؟» ،و يقــول مختصــون بعلــم النفــس االجتامعــي إن إق ـرار قانــون تعــدد
الزوجــات يــؤدي إىل بــروز ظواهــر اجتامعيــة أكــر خطــورة مــن املتواجــدة حالي ـاً.
وكانــت قضيــة تعــدد الزوجــات قــد تعرضــت اىل االنتقــاد حتــى مــن قبــل مؤسســات دينيــة
معروفــة مثــل االزهــر املــري الــذي نــر ترصيحــات لشــيخه أحمــد الطيــب قــال فيهــا إن
«أوىل قضايــا الــراث التــي تحتــاج إىل تجديــد هــي قضايــا املــرأة ،ألن املــرأة هــي نصــف
املجتمــع ،وعــدم االهتــام بهــا يجعلنــا كــا لــو كنــا منــي عــى ســاق واحــدة» ،مشــرا اىل
ان «مســألة تعــدد الزوجــات تشــهد ظلــا للمــرأة ولــأوالد يف كثــر مــن األحيــان ،وهــي

مــن األمــور التــي شــهدت تشــويها للفهــم
الصحيــح للقــرآن الكريــم والســنة النبويــة»،
بحســب قولــه.
واضــاف الطيــب «مــن يقولــون إن األصــل
يف الــزواج هــو التعــدد مخطئــون ،وعــى
مســؤوليتي الكاملــة ،فــإن األصــل يف القــرآن
هــو (فــإن ِخف ُتــم أال تعدلــوا فواحــدة)»،
مزيــدا ان «علينــا أن نقــرأ اآليــة التــي وردت
فيهــا مســألة تعــدد الزوجــات بشــكل كامل،
فالبعــض يقــرأ (مثنــى وثــاث وربــاع)،
وهــذا جــزء مــن اآليــة ،وليــس اآليــة كاملــة،
فهنــاك مــا قبلهــا ومــا بعدهــا» ،وتســاءل
«هــل املســلم فعــا حــر يف أن يتــزوج ثانيــة
وثالثــة ورابعــة عــى زوجتــه األوىل؟ أم أن
هــذه الحريــة مقيــدة بــروط؟ مبعنــى أن
التعــدد حــق مقيــد أو نســتطيع أن نقــول
إنــه رخصــة ،والرخصــة تحتــاج إىل ســبب،
وإذا انتفــى الســبب بطلــت الرخصــة»،
بحســب تعبــره.
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فيلي
مجـتـــمـع

اثبتــت مجريــات االحــداث يف العــامل يف
تاريخــه القريــب والبعيــد ،ان التنــوع
يف املجتمــع بتعــدد القوميــات واألديــان
واملذاهــب ســمة ايجابيــة ،اذا جــرى حســن
التــرف تجاههــا ،و العكــس مــن ذلــك
فيــا لــو جــرى اهاملهــا او القفــز عــى
متطلباتهــا.
ويلفــت املتخصصــون واالكادمييــون اىل ان
التنــوع الثقــايف أكــر فاعليــة وحضــورا يف
مجتمعــات تتســم باالنفتــاح ،وهــذا يعــود
إىل طبيعــة النظــام الســيايس القائــم عــى
احــرام التعدديــة ،بحســب قولهــم ،كــا
هــو الحــال يف كثــر مــن الــدول األوروبيــة،

مثــل الســويد والرنويــج والدمنــارك ،وكذلــك يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة وغريهــا مــن
البلــدان.
ويســتدركون بالقــول بعكــس ذلــك نجــد مجتمعــات تــكاد تكــون ســمتها الرئيســة االنغــاق
عــى ذاتهــا ،وشــيوع مشــاعر الريبــة والشــك والكراهيــة بــن ســكانها تجــاه الشــعوب
واملجتمعــات األخــرى ،بحســب تعبريهــم ،مرجعــن ذلــك اىل خضــوع تلــك البلــدان ألنظمــة
تتســم بالقمــع والشــمولية والتعصــب القومــي ،الســيام يف منطقــة الــرق األوســط و يف
مناطــق أخــرى مــن آســيا وأفريقيــا.
و يف املجتمــع العراقــي مثــا ،فــان التنــوع الثقــايف ،عــى حــد وصفهــم ،شــابه كثــر مــن
الــرر واألذى بســبب السياســات التــي كانــت تنتهجهــا أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت عــى
إدارة الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها عــام 1921ومتثــل ذلــك بهيمنــة «الثقافــة العربيــة»،
بحســب تعبريهــم بخاصــة يف املــدارس واملؤسســات الحكوميــة واملطبوعــات ،مقابــل شــبه
غيــاب لبقيــة الثقافــات األخــرى مثــل الكورديــة والرسيانيــة ،عــى حــد وصفهــم ،فضــا
عــن ثقافــات اخــرى تعكــس هويــة مكونــات أصيلــة يف بنيــة املجتمــع العراقــي كاإليزيديــة
فيــــلي
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والصابئــة والشــبك؛ وأهــم اســباب ذلــك
الغيــاب بحســب رأيهــم شــيوع األفــكار
االيديولوجيــة السياســية القوميــة التــي
تُعــي مــن شــأن كل مــا هــو عــريب ،مقابــل
إهــال كل مــا لــه صلــة ببقيــة املكونــات
األخــرى ،عــى حــد قولهــم.
وينــوه املؤرخــون واالكادمييــون اىل ان هــذا
النمــط مــن الفكــر «القومــي املنغلــق»،
كان ســمة عامــة وغالبــة لعقائــد األح ـزاب
العاملــة ،أو الحاكمــة يف املنطقــة العربيــة
ومنهــا العــراق ،ويزيــدون القــول انــه
برغــم ان الكــورد يشــكلون النســبة الثانيــة
مــن حيــث العــدد بعــد العــرب يف إطــار
الدولــة العراقيــة ،فــان الحــوار والتفاهــم
والتواصــل مــا بــن الثقافتــن العربيــة
والكورديــة «عــر اللغــة الكورديــة» مابــن
العــرب والكــورد ،انعــدم واقتــر التفاهــم
عــر اللغــة العربيــة فقــط ،ويــرون ان ذلــك
هــو مــن صــور التعــايل والتجاهــل والقمــع
الــذي تســببت بــه سياســات األنظمــة التــي
حكمــت الدولــة العراقيــة جميعهــا مــن
دون اســتثناء ،بحســب تعبريهــم.
ويشــر املراقبــون اىل انــه بعــد عــام 2003
أمســت أدوات االتصــال والتعبــر مفتوحــة
أمــام التنــوع الثقــايف لــي يكشــف عــن
نفســه ،ولكنــه واجــه اشــتداداً يف نــرة
التطــرف الدينــي ،أخــذت تعلــن عــن
نفســها ،وان هــذه عالمــة تؤكــد عــى
صعوبــة املســار الــذي تواجهــه قضيــة
التنــوع والحــوار الثقــايف ،عــى حــد قولهــم.
ويقــول اكادمييــون إن قضيــة التنــوع الثقــايف
تعــد مــن اإلشــكاليات التــي باتــت لهــا
عميــق األثــر يف وحــدة واســتقرار وأمــن
الــدول ،الســيام بعــد أن أخــذت منحــى
مؤثــراً يف تشــكيل الهويــات املتقابلــة يف
داخــل املجتمــع ،وتأثريهــا يف الســلم األهيل.
ويقــول املفكــرون والفالســفة انــه مل
يعــد ممكنــا دراســة الثقــايف مبعــزل عــن
االجتامعــي ويــرون رضورة التشــديد عــى
العالقــات يف داخــل شــتى االطــر االجتامعيــة
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التــي ميكــن ان تعطــي االولويــة لعالقــات االندمــاج واملنافســة والــراع.
ويشــر املراقبــون اىل احتفــال العــامل باليــوم العاملــي للتنــوع الثقــايف مــن أجــل الحــوار
والتنميــة يف  11آيــار مــن كلّ عــام ،عــى وفــق مــا أعلنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة،
منوهــن اىل ان ذلــك هــو يــوم لرتويــج الثقافــة بتنوعهــا ،ويف جميــع أشــكالها ،اســتناداً إىل
مبــدأ «التســامح واحــرام التنــوع الثقــايف وتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان عاملي ـاً ،مبــا يف
ـق يف التنميــة» ،الفتــن اىل انــه وملناســبة هــذا اليــوم شــددت منظمــة األمــم املتحدة
ذلــك الحـ ّ
للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) عــى أهميــة الحــوار بــن الثقافــات ،والتنــوع الثقــايف
والشــمول ،ومحاربــة الصــور النمطيــة واالســتقطاب مــن أجــل تحســن التفاهــم والتعايــش
بــن النــاس مــن شــتى الثقافــات ،بحســب قولهــم.
وبينــوا ان العــامل يتجــه للتقــارب والتوحــد وإرســاء قواعــد ثابتــة للتالقــي والتبــادل عــى
أســس متينــة مــن االحــرام املتبــادل ،مســتدركني انــه يف العــراق يواجــه موضــوع التنــوع
الثقــايف تحديــات كبــرة ،فلــم تضــع الدولــة وال مؤسســاتها سياســة واضحــة لرتســيخ هــذا
املفهــوم وال تطبيقـاً لــه عــى أرض الواقــع ،وكذلــك مل نجــد دراســات ثقافيــة ذات جــدوى يف
هــذا الشــأن ،عــى حــد وصفهــم.
ويشــدد الباحثــون عــى القــول ان عــى الــدول املتعــددة الثقافــات أن تنظــر إىل التعــدد
الثقــايف بنظــرة أكــر ايجابيــة إذ ُي ِك َنهــا االســتفادة منــه يف خلــق اإلبــداع وإيجــاد بدائــل
وخيــارات متنوعــة متكنهــا مــن حــل املشــكالت واالضطرابــات اإلداريــة ,ضاربــن املثــل بنجــاح
الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف ذلــك وكذلك يف نجــاح إدارة التعــدد الثقايف يف الــدول املتعددة
الثقافــات التــي تعطــي الفــرص لألقليــات والنســاء ،وتفعــل مهــارة االتصــال بــن مجموعــات
املوظفــن املختلفــة ثقافي ـاً ،والقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز.
ويشــددون عــى رضورة إنتــاج مجتمــع وطنــي مبنــي عــى جملــة مــن قيــم املســاواة والتكافؤ
والعدالــة والحريــة ،وفقــا ملبــادئ املواطنــة والدميقراطيــة والتعدديــة والســلم والتنميــة ،فهذه
القيــم واملبــادئ هــي األســس القــادرة عــى إنتــاج مجتمــع موحــد وفعــال ،بحســب قولهــم،
مربزيــن دور «الدولــة» كأهــم فاعــل يف تنفيــذ هــذه اإلســراتيجية؛ كونهــا الـــمسؤول األول
عــن تحقيــق الحاميــة ملواطنيهــا ،مــا يفــرض مســؤولية مؤسســاتها وهيــاكل حكمهــا يف إرســاء
أســس هــذه الحاميــة لألفـراد والجامعــات يف داخلهــا ،عــى حــد وصفهــم؛ مزيديــن القــول ان
الدولــة عنــر فاعــل فيــا يتعلــق بتحقيــق األمــن وفــق منظــوره الـــمجتمعي ،وإن فعاليتهــا
تقــوى أكــر إن طــال التعــاون شــتى محــركات البلد ،التي يــرز يف مقدمتها الـــمجتمع الـــمدين
كأهــم فاعــل مـــحيل قــادر عىل إحــداث التغيـــر اإلجتامعــي ،الســـيايس والثقايف القائــم إلدارة
اإلختالفــات والـــمبادرة ،وقبـــول الحــوار ،ضمــن ُأطــر ديـــمقراطية وشــفافة؛ لتحقيــق التوازن
املجتمعــي ،وتــايف املشــكالت قبــل حدوثهــا.
وبرأيهــم فــان املطلــوب سياســات ثقافيــة ال لبــس فيهــا لضــان اإلعــراف بالتنــوع الثقــايف،
الــذي يقتــي إدمــاج اإلعــراف الثقــايف ضمــن اســراتيجيات بنــاء دميقراطيــات شــاملة
للجميــع ،تبنــى فيهــا سياســات تشــاركية شــاملة لجميــع الســكان عــر التنظيــات واألحـزاب
وفعاليــات املجتمــع املــدين عــى أســاس مــن املســاواة وعــدم التمييــز.
ويخلــص املتخصصــون اىل القــول إن التنــوع الثقــايف مبزايــاه الواســعة ميكــن أن يكــون نافــذة
تقــود املجتمــع اىل التقــارب واالنســجام والتعــاون والتفاعــل الب ّنــاء ،وان التنــوع الذي يتشــكل
منــه املجتمــع العراقــي يجــب أن يكــون مصــدر قــوة لــه ،وليــس منتجــا لحــاالت االختــاف
وتضــارب املصالــح وبالنتيجــة إضعــاف حالــة التعــاون املجتمعــي التــي يحتاجهــا العراقيــون
بقــوة يف هــذه املرحلــة مــن مراحــل حياتهــم السياســية والثقافيــة واالجتامعيــة الحساســة.
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ســلطت صحيفــة «الغارديــان» الربيطانيــة الضــوء
علــى تحديــات «املــوت والخطــر» التــي تحيــق باألطباء
العاملــن يف املستشــفيات العراقيــة والتــي تجعلهــم
«يلعنــون» مهنتهــم ،مبينــة ان  ٪87مــن األطبــاء
تعرضــوا للعنــف خــال عملهــم ،وبعضهــم لتهديــدات
بالســاح مــن قبــل ذوي املرضــى.
فيــــلي

وتنــاول التقريــر الربيطــاين الــذي ترجمتــه مجلــة «فيــي» ،قصــة الطبيبــة مريــم عــي التــي دخلــت
غرفــة جراحــة االعصــاب يف مستشــفى غــازي الحريــري يف بغــداد ،عندمــا أوقعهــا رجــل أرض ـاً
ووضــع ســكيناً يف ظهرهــا ،والتــي لحســن حظهــا ،كانــت كامــرات املستشــفى مــا زالــت تعمــل،
وجــرى اعتقــال الرجــل الحقـاً.
ونقــل التقريــر عــن مريــم عــي قولهــا «اعتقــدت أننــي ســأموت ..كنــت يف حالــة صدمــة كاملــة..
لقــد لعنــت اليــوم الــذي اصبحــت فيــه طبيبــة».
ووقــع الهجــوم عــى مريــم عــي التــي كانــت تبلــغ مــن العمــر وقتهــا  27عامـاً يف كانــون الثــاين/
ينايــر  ،2021وتــم اعتقــال املهاجــم وســجنه ،لكنهــا منــذ ذلــك الوقــت كغريهــا مــن العديــد مــن
االطبــاء العراقيــن ،فكــرت يف مغــادرة البلــد.
 87%من األطباء تعرضوا للعنف
وذكــر التقريــر الربيطــاين ان اســتطالعاً حديثـاً حــول اطبــاء بغــداد ،اظهــر ان  87٪منهــم تعرضــوا
ألعــال عنــف خــال الشــهور الســتة املاضيــة ،حيــث قــال غالبيتهــم إن العنــف ازداد منــذ بدايــة
وبــاء كورونــا ،وأن ثالثــة أربــاع الهجــات ارتكبهــا املــرىض وافـراد عائالتهــم.
ولفتــت مريــم عــي ،اىل ان الرجــل الــذي هاجمهــا كان لصـاً وكثــراً مــا قــام بتنفيــذ عمليــات رسقــة
مــن املستشــفى ،وهــو مــا يعكــس انعــدام االمــن والعنــف الــذي يعــاين منــه االطبــاء العراقيــون
خــال عملهــم.
واشــار التقريــر اىل انــه مــن االمــور املعتــادة يف العـراق ان يتلقــى املريــض املســاندة مــن االصدقاء
وافـراد عائلتــه ،ويف بعــض االحيــان مــن جانــب  15شــخصا ،يأتــون اىل داخــل املستشــفى ،مضيفــا
انــه عندمــا ال يتمكــن الطبيــب مــن معالجــة مريــض يحتــر او يظهــر اعتقــاد بأنــه ارتكــب خطئـاً
طبيـاً ،ميكــن ان تتحــول األجــواء املتوتــرة اىل اعــال عنــف.
مرافقون غاضبون
ونقــل التقريــر عــن اســتاذ علــم االوبئــة يف الجامعــة املســتنرصية ريــاض لفتــة ،قولــه إنــه «عندمــا
يذهــب املــرىض اىل املستشــفى وهــم اصــا متوتريــن وقلقــن ،يواجــه االطبــاء صعوبــة يف التعامــل
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ذوو المريض سيقتلونك إذا مات..
أطباء العراق يواجهون خطر
العنف في المستشفيات
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معهــم ..املــرىض يغضبــون ويعتدون».
واشــار التقريــر اىل ان «الرتاخــي األمنــي»
يعنــي ان هــذه االعتــداءات ميكــن ان يتــم
اســتخدام االســلحة خاللهــا ،يف بلــد ميتلــك
نحــو  20٪مــن املدنيــن فيــه ســاحاً ناري ـاً.
وقــال لفتــة ان «النــاس قلقــون ومســلحون،
وهنــاك مشــكالت يف نظــام الرعايــة
الصحيــة ،وكل هــذه العوامــل تســاهم يف
تصعيــد العنــف» ،مشــرا اىل حادثتــن قتــل
خاللهــا اطبــاء ،مــن بينهــا يف العــام 2005
حيــث تعــرض  10اطبــاء يف محافظــة كربــاء
للقتــل.
العشائر
وتحــدث لفتــة عــن العشــائر التــي اشــار
اىل انهــا طــورت وســيلة لالبتــزاز حيــث
يهــددون االطبــاء وعائالتهــم مــن ارتــكاب
اخطــاء ،ســواء كانــت حقيقيــة او ملفقــة،
ويطالبــون بتطبيــق «العقوبــة العشــائرية»
التــي تصــل اىل  145مليــون دينــار عراقــي،
بينــا يتحــدث اطبــاء اخــرون عــن عقوبــات
كهــذه تصــل اىل  300مليــون دينــار.
ويعــرب لفتــة عــن االســف الن «غالبيــة
النــاس تــدرك ان بإمكانهــا االفــات مــن
العقــاب ،وعندمــا ال يكــون هنــاك عقــاب،
فبإمكانــك ان تفعــل اي يشء تريــده».
كــا ينقــل التقريــر عــن جــراح القلــب
عثــان قتيبــة قولــه ،ان مثــل هــذه
املشــاكل دفعــت األطبــاء اىل القيــام بأعــال
اســتعراضية تتمثــل مثــا يف أداء اعــال
طبيــة ال طائــل منهــا عــى املريــض ،ملجــرد
ارضــاء افــراد العائلــة.
واوضــح قتيبــة انــه «عندمــا تــرى جثــة
ويقــف بجانبــك  10اشــخاص مــن افــراد
العائلــة ،فإنهــم ســيقتلونك اذا قلــت ان
املريــض مــات ..ولهــذا فإنــك تقــوم امامهــم
بعمــل صدمــات جهــاز نبضــات القلــب،
رمبــا مرتــن ،ثــاث ،اربــع مــرات ،رمبــا 10
مـرات ..انــت تــدرك انــه خطــأ ،ولكــن مــاذا
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بإمكانــك ان تقــول؟».
ولفــت قتيبــة اىل ان زمالئــه االطبــاء يفعلــون ذلــك يومي ـاً ،كــا انهــم يقومــون بإج ـراءات
احرتازيــة كاســتدعاء ح ـراس االمــن يف حــال توقعــوا وفــاة مريــض.
العنف وهجرة األطباء
وذكــر التقريــر الربيطــاين ان العنــف اجــر عــدداً كبــراً مــن االطبــاء عــى مغــادرة الع ـراق،
حيــث وجــدت دراســة مــن العــام  ،2017ان  77٪مــن االطبــاء املبتدئــن يفكــرون يف الهجــرة.
امــا يف العــام  ،2019فقــد قــال متحــدث باســم وزارة الصحــة العراقيــة ان  20الــف طبيــب
هاجــروا بالفعــل ،وان العنــف كان ســبباً رئيســياً وراء خطوتهــم هــذه.
ونقــل التقريــر عــن لفتــة قولــه «العنــف ال يطــال شــخصاً واحــداً معني ـاً ،ولكــن قــد يطــال
أيض ـاً زمالئــه او عائلتــه او اصدقائــه او اقاربــه ..هــذا يشء معــدي».
واضــاف انــه «يف الســابق ،كانــت لدينــا مشــكلة تتمثــل بهجــرة االدمغــة ،وكانــت بعــض

الــدول تســتقبل املختصــن الطبيــن مــن
العــراق ،لكــن االن تبدلــت الظاهــرة اىل
دفــع االدمغــة ..فنحــن ندفــع عقولنــا اىل
خــارج العــراق بســبب العنــف».
وبحســب التقريــر فــإن التهديــدات
العشــائرية تدفــع االطبــاء اىل تجنــب القيــام
بعمليــات جراحيــة معقــدة ،كــا يتجنــب
الخريجــون الجــدد يف مجــال الطــب
متابعــة تحصيلهــم العلمــي يف تخصصــات
عاليــة الخطــورة كجراحــة االعصــاب وطــب
الطــوارئ.
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واوضــح قتيبــة ،ان «جراحــة القلــب ،وهــي تخصــي ،تشــهد معــدل وفيــات مرتفــع ومــا مــن
احــد يريــد ذلــك ،وان فعلــوا ذلــك ومــات املريــض ،فســيواجهون مشــاكل».
واشــار التقريــر اىل ان قتيبــة بعدمــا تخصــص يف جراحــة القلــب ،بــدأ يدفــع أمــوا ًال كل شــهر
لعشــرته مــن اجــل دعمــه يف حــال تعرضــه لهجــوم او محاولــة ابتـزاز املــال منــه.
وختــم التقريــر بالقــول ان الحكومــة العراقيــة ســعت اىل محاربــة هــذه الظاهــرة مــن خــال
اصــدار قانــون حاميــة االطبــاء يف العــام  ،2010والــذي يجيــز لألطبــاء حمــل املسدســات
خــال عملهــم.
لكــن قتيبــة يقــول «عندمــا يذهــب املهاجمــون اىل املستشــفى ،يكــون بحوزتهــم بنــادق اليــة
وهنــاك اربعــة او خمســة اشــخاص ،وليــس بإمــكان الطبيــب حاميــة نفســه بســاح نــاري
صغــر».

«العقوبة العشائرية»
التي تصل الى 145
مليون دينار عراقي،
بينما يتحدث اطباء
اخرون عن عقوبات
كهذه تصل الى 300
مليون دينار
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« أم كمال »
حياة عائلة يهودية

ً
ً
بغدادية تحوز إعجابا بريطانيا
وصفــت صحيفــة بريطانيــة ،روايــة عراقيــة
عــن أســرة يهوديــة عاشــت يف العــراق
قبيــل التهجــر تحمــل أســم (أم كمــال) بأنهــا
«مغامــرة فنيــة حقيقيــة تعكــس تجربــة
الوجــود اليهــودي يف العــراق ،فيمــا أثنــت على
«نجــاح» الروائــي يف تجربتــه األوىل يف نقــل
القــارئ «جســدياً وروحيـاً» إىل تلــك املرحلــة.

فيلي
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وتناولــت صحيفــة (مورنينــغ ســتار) الربيطانيــة
روايــة (أم كــال) العراقيــة «التــي تســتعيد
مناخــات عراقيــة تعــود إىل أكــر مــن  70ســنة
مــن خــال عائلــة يهوديــة ،حيــث تنقــل القــارئ
جســدياً وروحيــاً إىل تلــك املرحلــة» ،مبينــة أن
«الروايــة هــي األوىل لفــوزي ابراهيــم وهــو
محــارض ومرجــع دويل يف الهندســة ،ولــه ســمعة
يف النشــاط الســيايس والحركــة النقابيــة عــى
املســتوى الوطنــي».
وذكــر التقريــر أن «العــراق لطاملــا كان عــر
التاريــخ مثــراً لالعجــاب باعتبــاره مهــداً للحضــارة
ومصــدر الهــام كجنــة عــدن ،لكنــه يف املرحلــة
االخــرة ،صــار مبثابــة وصمــة عــار عــى الضمــر
الجامعــي للغــرب».
وبعدمــا تســاءل التقريــر عــن «شــعور العيــش
يف العـراق بالفعــل» ،لفــت اىل ان «روايــة فــوزي
ابراهيــم تعكــس نظــرة ثاقبــة وفريــدة مــن

نوعهــا ،ويقــدم فيهــا قصــة منــذ العــام
 1948مقنعــة ومعقــدة حــول عائلــة عراقية
واحــدة يجمعهــا اصولهــا اليهــودي ،وحــول
االم الصلبــة التــي تواجــه تحــدي وضعيــة
والء عائلتهــا ضــد دولــة خاضعــة للجيــش
ومعاديــة لليهــود».
وبحســب الروايــة ،فــإن «هــذه الســيدة
(أم كــال) التــي يتــم اعتقــال اثنــن مــن
ابنائهــا وتعتربهــم الرشطــة يهــوداً قذريــن،
وانــه لســبب غــر معــروف فــان االبــن
االكــر (كــال) يتــم االف ـراج عنــه ،يف حــن
ان االبــن االخــر (ساســون) ،يحكــم عليــه
بالســجن لثــاين ســنوات».
ووفــق الروايــة فــإن «أم كــال ،تجد نفســها
وهــي تتحمــل مســؤولية وعــبء الكفــاح
مــن اجــل ابنهــا الســجني ،وذلــك مبســاعدة
مــن الحــزب الشــيوعي ،يف حــن ان ابنهــا

االصغــر يحــاول طــوال ســنوات فهــم االحــداث التــي احاطــت مبصــر اخوتــه».
وذكــر التقريــر ان «املدهــش يف هــذه الروايــة ،هــو الكتابــة الرقيقــة والجميلــة مــن جانــب
هــذا الرجــل اليســاري القــايس ،والتوصيفــات املمتعــة حــول حيــاة عائلــة عراقيــة يف ظــل نظــام
الخــوف».
ولفــت التقريــر اىل ان «الروايــة مســتوحاة مــن تجربــة خاصــة للمؤلــف» ،مبينـاً أن «الروايــة
تســتحرض االجــواء املحيطــة وتالمــس الحــواس بشــكل حقيقــي بحيــث تنقلنــا جســدياً وروحيـاً
اىل ذلــك الواقــع املعــاش ،وال تتضمــن املواقــف السياســية وال حاجــة لهــا يف الروايــة».
وأوضــح التقريــر الربيطــاين أن «االنغــاس بــكل هــذه التفاصيــل مــن الحيــاة العراقيــة لحظــة
بلحظــة ،يعتــر كافيـاً لــي يجعلنــا نشــعر بالغضــب ،واالحســاس بهــذه املســحة الحزينــة ملــا
ميكــن ان تكــون عليــه هــذه االرض الجميلــة ،وان نشــاهد مــن دون ان نصــدق كل مــا ميكــن
أن يحــدث بشــكل خاطــئ مــع حكومــة وكيــف بامكانهــا ان تجلــب الخــوف اىل العــامل».
ويف الروايــة التــي يقــول التقريــر انهــا تحمــل «مواضيــع كبــرة ومتثــل رحلــة بــكل معنــى
الكلمــة ،تــأيت الشــخصيات وترحــل ،وننتقــل مــن فــرة زمنيــة اىل أخــرى» ،إال ان الروايــة
«يخــرج منهــا مــا هــو أكــر مــن مجــرد قصــة فرديــة ،اذ انهــا تعكــس تجربــة الوجــود يف
العـراق مــن خــال تجربــة الكاتــب الــذي للمفارقــة بينــا هــو مهنــدس يعتمــد الفــن العقــي،
فــان روايتــه متثــل مغامــرة فنيــة حقيقيــة».
ترجمة  :مجلة «فييل»
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المسؤولية في اعداد جيل مثقف

وتتعــدد اآلراء بشــأن ذلــك غــر ان الــرأي
الغالــب بحســب املراقبــن يدعــو اىل ابعــاد
تلــك املؤسســات عــن االحتفــاء بتلــك
املناســبات عــى قاعــدة الديــن للــه والوطــن
للجميــع بحســب مــا يقــول البعــض.
ويف اســتطالع جــرى يف وقــت ســابق رفــض
اغلــب املســتطلعني حتــى تدريــس الــدروس
الدينيــة يف املــدارس وقالــوا انــه يتوجــب
الرتكيــز عــى القضايــا الوطنيــة واألخالقيــة
والســلوكية خاصــة بعــد داعــش ومــا أ ّمل
بالع ـراق مــن بعــده ،بحســب اختصاصيــن
تربويــن مــن بينهــم رئيــس جمعيــة الثقافــة
للجميــع يف بغــداد الــذي يشــر اىل إن
البعــض يــدرس حســب انتامءاتــه الطائفيــة،
فتصبــح املدرســة مكانــاً لتأجيــج القضايــا
الطائفيــة خاصــة يف املناطــق الشــعبية ،عــى
حــد قولــه.
ويــرى إن املنهــج يجــب أن يكــون قامئـاً عىل
الثقافــة النقديــة وأن تقــوم نخــب ثقافيــة
وتربويــة وأكادمييــة بوضــع منهــج جديــد
مبنــي عــى أســاس علمــي لتتكــون أجيــال
جديــدة بعيــدا عــن الرعــب والعنــف..
بحســب تعبــره .
كــا شــكت عائــات عراقيــة كثــرة مــن
تغييــب شــبه كامــل لتدريــس مناهــج
الرســم واملوســيقى والرياضــة يف كثــر مــن
املــدارس العراقيــة ،برغــم بــروز مواهــب
ابنائهــم بتلــك االمــور ،كاشــفني عــن انهــم
حــن تســلموا الشــهادات املدرســية ألبنائهــم
وبناتهــم مــن إدارات املــدارس ،وجــدوا
أن الشــهادة املدرســية ،خلــت متامــاً مــن
درجــات الرياضــة والرســم واملوســيقى،
وظهــرت حقولهــا بــا درجــات بــن قامئــة
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انتشرت ظواهر مدرسية
متنوعة في المجتمع
العراقي ،هي سلبية
بمجملها ،بحسب
المتخصصين والمراقبين،
ومن ذلك ظاهرة احياء
المناسبات الدينية ورفع
االعالم الخاصة بذلك في
مرافق التعليم في العراق؛
وكثيرا ما توجه االنتقادات
الى مظاهر تتعلق بإحياء
تلك المناسبات التي لم
تقتصر على مؤسسات
التعليم بل تعدتها الى
دوائر الدولة.

الــدروس.
ويقــول رجــل مــن االجيــال الســابقة انــه تــرىب عــى فكــرة
النشــاط املــدريس الــذي يتضمــن املوســيقى والنشــيد
والرياضــة والرســم واألشــغال اليدويــة ،مشــرا اىل أنهــا كانــت
تســمى دروس ـاً ال منهجيــة النهــا مل تكــن تــدرس مــن كتــب
املناهــج املدرســية ،لكنهــا كانــت دروس ـاً نحصــل فيهــا عــى
درجــات وتوضــع يف بطاقــة الدرجــات املدرســية الســنوية،
عــى حــد وصفــه.
ويشــدد متخصصــون عــى رضورة معالجــة مشــكالت واقــع
املؤسســات التعليميــة التــي تلعــب دوراً أساســياً يف تنشــئة
الشــباب ورعايتهــم وتكوينهــم العقــي والنفــي والجســمي

عــر دراســات علميــة ورؤيــة واعيــة
وعميقــة لقضايــا املجتمــع ومشــكالت
الشــباب ،بحســب قولهــم ،متطرقــن
اىل ابــرز القضايــا الهامــة ومنهــا الرتكيــز
عــى العلــم والعمــل والصحــة واألمــراض
النفســية والتدخــن واملخــدرات والجرائــم
وغريهــا مــن القضايــا التــي تواجــه املجتمــع
بســبب مــا تخلفــه مــن آثــار ســلبية نفســية
وعاطفيــة يف نفــوس الشــباب ،وصعوبــات
يف التنميــة والتطــور يف املجتمــع ،عــى حــد
وصفهــم.
ويربطــون ذلــك بــرورة تحســن الحالــة
املعيشــية لــأرسة العراقيــة ،عــن طريــق
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تحســن االقتصــاد العراقــي ،بتطويــر الصناعــة والزراعــة ،وتوفــر فــرص عمــل لخريجــي
املؤسســات التعليميــة والشــباب العراقــي بتوســيع مشــاريع االســتثامر املتنوعــة ،بحســب
قولهــم.
ويقــر محللــون واكادمييــون ان العــراق بلــد متنــوع و تعــددي ،وان مــن حــق كل انســان
مامرســة شــعائره وطقوســه الدينيــة بــكل حريــة وعــى الدولــة حاميتــه بحســب الدســتور
العراقــي ،ولكنهــم ينتقــدون اســتعامل أمــوال الدولــة مــن أجــل دعــم الشــعائر الدينيــة
والســيام املذهبيــة يف املــدارس ومؤسســات الدولــة ،بــل واســتغاللها يف املعــرك الســيايس
بحســب قــول املراقبــن ،ويعــدون ذلــك نوعــا مــن التمييــز يف التعاطــي مــع بعــض الهويــات
الثقافيــة والدينيــة عــى حســاب الهويــات األخــرى ،أي لخدمــة أصحــاب الســلطة ،بحســب
قولهــم ،عاديــن ذلــك هــدرا للــال العــام يف نشــاطات ال تخــص الدولــة ،ويشــرون اىل أن
كثــرا مــن الفضائيــات ووســائل اإلعــام منهــا مــا ميــول مــن خزينــة الدولــة مشــركة يف دعــم
تلــك املناســبات الدينيــة و الزيــارات.
ويحــذر متخصصــون مــن ان مــا اســموه مأسســة الهو ّيــات الطائفيــة ادت إىل نشــوب
رصاعــات حــول مكانــة وحجــم وحــدود وقــوة كل طائفــة ،وقــد كان لهــذه الرصاعــات أثــر
مزعــزع لالســتقرار يف نفــوس الشــباب ،خاصــة عندمــا كانــت تضفــي مرشوعيــة عــى أعــال

الجامعــات التــي متــارس العنــف التــي
تدعــي متثيــل طوائفهــا ،عــى حــد قولهــم.
َّ
ويشــدد املتخصصــون واالكادمييــون عــى
ان تجديــد النظــام التعليمــي أمــر ال غنــى
وناجحــا
ـدا مزده ـ ًرا
عنــه لجعــل الع ـراق بلـ ً
ً
ومســاملًا ،بحســب تعبريهــم ،منوهــن اىل ان
ظهــور عـراق مــن هذا النــوع يســهم بصورة
نشــطة يف مياديــن العلــوم والتكنولوجيــا
واالتصــال والثقافــة ويعــود بالخــر عــى
املنطقــة ككل وعــى العــامل بــأرسه ،مشــرين
اىل ان العــراق ميلــك إمكانــات ضخمــة
ومــوارد طبيعيــة هائلــة ميكــن أن تســتثمر
يف التعليــم والعلــوم والثقافــة ،وســتؤيت
مردودهــا يف إثــراء ثــروة العــراق املتمثلــة
يف مــوارده البرشيــة ،بحســب قولهــم.

واوضحــوا ان الشــباب املثقــف هــو الركيــزة األساســية يف التخــي
عــن ثــوب الطائفيــة والعنرصيــة ،لذلــك علينــا االهتــام بهــذه
الرشيحــة املهمــة وبدورهــا يف بنــاء العــراق الجديــد ،مزيديــن
القــول ان علينــا ومنــذ البدايــة إن نســعى إلعــداد الشــباب إعــدادا
صحيحــا عــن طريــق توفــر مســتلزمات تأهيلــه عــر الفلســفة
الرتبويــة املناســبة وترســيخ املفاهيــم الدميقراطيــة واإلنســانية يف
نفوســهم وغــرس قيــم املواطنــة الحقيقيــة فيهــم.
ويشــر املراقبــون اىل بعــض األرقــام التــي تولــدت عــا اســموه
التــرذم يف النظــام التعليمــي بالقــول ان نتائــج الخســارة البرشيــة
والعلميــة كانــت كبــرة يف ســنوات ســابقة ،الفتــن اىل انــه وفق ـاً
إلحصائيــات وزارة الرتبيــة والتعليــم فقــد قتــل أكــر مــن 300
مــدرس وجــرح 1158آخــرون يف عــام  2006لوحــده فيــا أغلقــت
مــدارس كثــرة أبوابهــا نتيجــة ألعــال العنــف والتهديــدات؛ ويف
شــهر ترشيــن الثــاين مــن ذلــك العــام كشــف الناطــق باســم
محافــظ ديــايل أن نســبة املــدارس املغلقــة وصلــت إىل 90%
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بســبب التهديــدات واألعــال اإلرهابيــة.
ووصلــت إىل مكاتــب حقــوق اإلنســان معلومــات عــن نزعــة للهجــرة
الجامعيــة يف أوســاط ذوي الكفــاءات العراقيــن مــن مناطــق الن ـزاع
إىل أجـزاء أكــر أمنـاً ،كــا ســجلت وزارة التعليــم العــايل تقاريــر عــن
اغتيــال  154أســتاذاً جامعيـاً يف املــدة مــن  2003إىل  2006وا رتفعــت
نســبة اغتيــال الطــاب إىل أكــر مــن  5%مــن إجــايل االغتيــاالت
وان  400أكادميــي قتلــوا ورســائل تهديــد كانــت تصــل اىل األســاتذة
والطــاب.
ويقــول املراقبــون ان النشــاط املتزايــد للحــركات السياســية يف الوســط
الجامعــي أدت اىل تحويــل الجامعــات العراقيــة اىل بؤرة رصاع واســعة
بــن أشــكال مختلفــة مــن التصعيــد الحــزيب والطائفــي بعدمــا نقلــت
األح ـزاب السياســية بتوجهاتهــا املختلفــة رصاعاتهــا اىل داخــل الحــرم
الجامعــي ،عــى حــد وصفهــم ،ويقول طــاب أن الـراع األيديولوجي
ال يقتــر عــى الطلبــة امنــا ميتــد اىل االكادمييــن واألســاتذة الجامعيني

محللون واكاديميون :العراق بلد متنوع و تعددي،
وان من حق كل انسان ممارسة شعائره وطقوسه
الدينية بكل حرية وعلى الدولة حمايته بحسب
الدستور العراقي ،ولكنهم ينتقدون استعمال
أموال الدولة من أجل دعم الشعائر الدينية
والسيما المذهبية في المدارس ومؤسسات
الدولة
الذيــن يجــدون أنفســهم عاجزيــن عــن التصــدي الســتفحال هــذه
التيــارات يف األوســاط الجامعيــة بســبب تزايــد أعــداد الطلبــة يف
الجامعــات واختــاف مواقــع ســكنهم وامتــداد الــراع الســيايس
اىل الجامعــات برغــم التحذيــرات املســتمرة لــوزارة التعليــم مــن
تحويــل الجامعــات اىل أرضيــة للــراع الســيايس بــن األحــزاب
والتيــارات السياســية.
ويلفــت البعــض اىل ان اســاتذة اســتهدفوا للشــك يف انهــم كانــوا
أعضــاء ســابقني يف حــزب البعــث املحظــور أو ألنهــم ينتمــون
إىل بعــض الطوائــف يف البــاد ،وتبــن إحصائيــات إتحــاد أســاتذة
الجامعــة العراقــي ان عــدد األســاتذة الذيــن تركــوا العــراق منــذ
نيســان  2003أكــر مــن  10,000مــن الكفــاءات العليــا بضمــن ذلــك
األطبــاء.
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اقـتـصـــــاد

بفضل اللغة وغياب الرقابة..

فيسبوك متجرًا لبيع
األسلحة في العراق
تزدهــر ظاهــرة بيــع األســلحة عبــر «فيســبوك» فــي العــراق ،وأن
مســتخدمي المنصــة يســتغلون افتقارهــا الــى تطبيــق معاييــر
المراقبــة وسياســات والضوابــط فيمــا يتعلــق باللغتيــن العربيــة
والكورديــة ،للترويــج لتجارتهــم هــذه.
فيـــــــلي
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وذكــرت قنــاة «يــورو نيــوز» األوروبيــة
نقــ ًا عــن دراســة أجراهــا معهــد الحــوار
االســراتيجي الربيطــاين ،قولهــا إن
«بيــع االســلحة يف العــراق منتــر عــر
(فيســبوك)» ،مشــراً إىل أن «رشكات وســائل
التواصــل االجتامعــي العمالقــة اتهمــت كثريا
بفشــلها يف تعديــل املحتــوى الضــار والخطري
بشــكل فعــال ،خاصــة يف مناطــق مثــل
الــرق األوســط».
غياب الرقابة
وأوضــح تقريــر القنــاة األوروبيــة ،الــذي
ترجمتــه مجلــة «فيــي» ،أن «(ميتــا)،
الرشكــة األم لـ(فيســبوك) ،متتلــك مــوارد أقل
للتعامــل مــع املحتــوى بلغــات ولهجــات
مختلفــة مقارنــة باللغــة اإلنجليزيــة».
ونقــل التقريــر عــن املديــر التنفيــذي
يف معهــد الحــوار االســراتيجي إلفريقيــا
والــرق األوســط وآســيا ،مصطفــى عيــاد،
قولــه إن «االفتقــار اىل تطبيــق الضوابــط
يف اللغتــن العربيــة والكورديــة ،تســبب يف
فتــح ســوق لألســلحة يف العـراق مــن خــال
(فيســبوك)».
وأوضــح عيــاد ،أن «كان مــن الســهل نســبيا
العثــور عــى اســلحة للبيــع يف اقســام
التعليقــات لصفحــات الفيســبوك الكبــرة
جــدا ،والصفحــات التــي يزيد عــدد املتابعني
فيهــا عــن مليــوين شــخص».
وبحســب البحــث الــذي قــام بــه عيــاد،
فــإن «بعــض املســتخدمني لفيســبوك،
ال يكلفــون أنفســهم عنــاء أن يخفــوا
نواياهــم» ،مستشــهدا بأحــد األمثلــة عــى
ذلــك أن هنــاك مســتخدما لفيســبوك يطلــق
عــى نفســه اســم «ابيــع اســلحة» باللغــة
الكورديــة.
وأشــار التقريــر ،إىل أن «أســباب كثــرة
تجعــل هــذه الشــبكة مــن صفحــات بيــع
األســلحة يف العــراق مثــرة للقلــق ،أهمهــا
أن اللغــة العربيــة هــي أحــد أرسع اللغــات
منــوا عــى (فيســبوك) وعــى منصــات أخــرى
مملوكــة لرشكــة (ميتــا) مثــل (واتســاب)».
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عواقب وخيمة
ولفــت التقريــر إىل عواقــب ذلــك عــى أرض الواقــع ،حيــث قتــل طالــب ســاخط يف
اقليــم كوردســتان يف حزيران/يونيــو املــايض ،محــارضاً جامعي ـاً ثــم قتــل رئيــس قســم
القانــون يف مؤسســة أخــرى ،ويعتقــد انــه اشــرى ســاحه النــاري عــر «فيســبوك».
وبحســب جامعــة واشــنطن ،فــإن «معــدل الوفيــات الناجمــة عــن اســتخدام االســلحة
يف العـراق ،يعتــر اعــى مــن الواليــات املتحــدة ،وهــو اعــى معــدل يف الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا يف العــام .»2019
ويف ظــل العديــد مــن النزاعــات الداخليــة الجاريــة مبشــاركة القــوات الحكوميــة،
ومــا يســمى داعــش ،باإلضافــة اىل امليليشــيات املدعومــة مــن إي ـران ،اعتــر التقريــر
األورويب ،أن «كل هــذه العوامــل معــا تجعــل البلــد عرضــة لالضطرابــات املدنيــة».
مالحقة فيسبوك
ونقــل التقريــر عــن املعهــد الربيطــاين ،قولــه إن «عاملقــة وســائل التواصــل االجتامعــي
مثــل (فيســبوك) تتحتــم محاســبتهم عــى ســاحهم بنــر محتــوى خطــر عــر
منصاتهــم».
وبحســب عيــاد ،فــإن «مناطــق الـراع بشــكل خــاص ،تتطلــب مســتوى مختلفــا مــن
ضبــط املحتــوى الن بامــكان الكراهيــة ومجموعــة مــن األرضار األخــرى عــر االنرتنــت،
التســلل بســهولة عــر أنظمــة الضبــط اآلليــة ،مــا يتســبب بــأرضار عــى أرض الواقــع».
وذكــر التقريــر أن «فيســبوك» أعلنــت إغــاق عــدد مــن الحســابات التــي استشــهد بهــا
تقريــر املعهــد الربيطــاين ،مؤكــدة انهــا تقــوم بتعزيــز عــدد موظفــي مراقبــة الضوابــط
التابعــن لهــا يف املنطقــة.
لكــن املعهــد الربيطــاين ،اعتــر أن هــذه الخطــوة «مجــرد إجــراء مؤقــت» ،مطالبــاً
بـ»تطبيــق املزيــد مــن الشــفافية حــول كيفيــة ادارة فيســبوك للمحتــوى املنشــور ،الن
الجهــات الســيئة تســتغل هــذه الفجــوات مــن اجــل نــر محتــوى ضــار مثــل مبيعــات
االســلحة».
وختــم تقريــر قنــاة «يــورو نيــوز» األوروبيــة ،باالشــارة إىل أن ذلــك ليــس املــرة األوىل
التــي يتــم فيهــا اتهــام (فيســبوك) باالفتقــار إىل تطبيــق اإلرشاف عــى املحتوى املنشــور،
مــا أدى اىل وقــوع رضر حقيقــي يف مختلــف أنحــاء العــامل».
وخلــص التقريــر األورويب ،إىل القــول إن «محققــي االمــم املتحــدة ســبق لهــم أن قالــوا
إن فيســبوك لعــب دوراً رئيســياً يف نــر خطــاب الكراهيــة الــذي عــزز العنــف ضــد
مجتمــع الروهينجــا يف ميامنــار».

> «عمالقة وسائل التواصل االجتماعي مثل
(فيسبوك) تتحتم محاسبتهم على سماحهم بنشر
محتوى خطير عبر منصاتهم» ..
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جرائم القتل وتبريراتها
في ظل الفوضى القانونية
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معــدالت العنــف والقتــل فــي العــراق تتجــه بمنحــى تصاعــدي مــع مــرور
الوقــت ،ومسلســل القتــل يتواصــل بصــورة شــبه يوميــة الــى الحــد الــذي
يدفــع النــاس الــى التســاؤل :هــل مــن خاتمــة لذلــك؟ بحســب المراقبيــن.
فـيـــلـي
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آبــاء يقتلــون زوجاتهــم وابناءهــم ،اشــقاء
يقتلــون شــقيقاتهم واوالد عمومتهــم ،ابنــاء
يقتلــون آباءهــم واطفالهــم ،فتيــات يفقــدن
حياتهــن تحــت ذريعــة «الــرف» ،يف
مسلســل غــر منتــه للقتــل بارقــام مذهلــة؛
حــوادث لــن تجــد مثيــا لهــا بنوعيتهــا
وكميتهــا يف أي مجتمــع آخــر  ..غيــاب
القانــون والعقوبــات يفاقــم املشــكلة،
بحســب املراقبــن .وقــد تناولنــا يف عــدد
ســابق للمجلــة ظاهــرة االنتحــار وتزايدهــا
فيــا مل تتوقــف اعــال القتــل وتتكــرر
بصــورة الفتــة.
ووفقــاً لترصيــح املتحــدث باســم وزارة
الداخليــة ،يف  3متــوز  2022فانــه واســتناداً
إىل اإلحصائيــات التــي تُنفذهــا الــوزارة،
فــأن اغلــب جرائــم القتــل يقــع بســبب
مشــاجرات ورصاعــات عشــائرية وماديــة،
كذلــك فــإن مــن ضمــن جرائــم القتــل كثــر
مــا يســمى جرائــم الــرف ،مبينــا أن
أغلــب الجرائــم التــي حصلــت يف العامــن
الحــايل والســابق نفذهــا متعاطــو مخــدرات،
بحســب قولــه.
وكانــت دائــرة الطــب العــديل العراقيــة قــد
أعلنــت ،يف مطلــع شــهر حزيــران ،2022
تســجيل أكــر مــن  600حالة وفــاة بحوادث
قتــل جنائيــة يف البــاد ،بينهــا  16حادثــة
تعــود ألجانــب يف شــهر ايــار لوحــده ،يف
إحصائيــة وصفهــا مختصــون بـ»الخطــرة»،
ـجل املحافظــات العراقيــة ،بشــكل
فيــا تُسـ ّ
عــام جرائــم جنائيــة شــبه يوميــة ،بعضهــا
ينفــذ داخــل العائلــة الواحــدة ،بحســب
املراقبــن.
وتتعــدد اســباب ارتفــاع الحــوادث الجنائيــة
ويف طليعتهــا القتــل و يقــول مؤســس
ورئيــس الجمعيــة النفســية العراقيــة،
إن «أخطــر أنــواع التعصــب ذلــك الــذي
تتجســد فيــه الكراهيــة بأبشــع حاالتهــا
ويدعــى التعصــب الســلطوي ،الــذي أخــذ
شــكل الحــروب التــي وصلــت يف بعــض
الحــاالت حــد اإلبــادة الجامعيــة كالتعصــب
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أغلب جرائم «الشرف» التي
ارتكبت كانت قائمة على الشك
وكانت في كثير من األحيان
غطاء وذريعة لمشكالت أسرية
ً
أخرى ،كحصر الميراث مث ًال،
أو للتخلص من «فضيحة»
االغتصاب.

العرقــي أو التعصــب الطائفــي» ،محيــا تفاقــم اعــال القتــل الفــردي ودوافعهــا اىل تلــك
االســباب ايضــا.
ويقــول متخصصــون ،ان العامــل التكنولوجــي وتطــور تقنيــة املعلومــات والسوشــيال ميديــا
وتأثــر اســتعاملها الســلبي يلعــب دوراً يف تضليــل األفــكار؛ وتتجســد حــاالت العنــف بجرائــم
الحــرق ،واغتصــاب الصغــار ،وتقطيــع الجثــث ،واســتعامل األســاليب الوحشــية ،فضــ ًا
عــن تواجــد النزعــة االجراميــة لــدى الجنــاة ،وهنــا وبحســب املتخصصــن يطغــى الجانــب
النفــي مثــل املجــرم الســايكوبايث ،أي الحاقــد عــى املجتمــع ،واملصــاب بانفصــام الشــخصية
(الشــيزوفرينيا) ،والخــوف مــن املجتمــع (البارانويــا) ،وغريهــا مــن األســباب كــا يقــول علــم
النفــس الجنــايئ ،منوهــن اىل ان ذلــك بحاجــة إىل دراســات مــن قبــل املتخصصــن ،ومــن ثــم
نــر الوعــي عــن طريــق اإلعــام ورجــال الديــن واملــدارس ،بحســب قولهــم.
وتفيــد ملفــات الرشطــة االتحاديــة انــه يف احــدى الحــاالت وحــدث ذلــك يف شــباط ،2022
أقــدم رجــل عــى قتــل شــقيقته واغتصــاب طفلتــي أخيــه ذوايت الـــ  12و 15عامـاً ،يف محاولــة
منــه لالنتقــام مــن شــقيقه الــذي ســبق أن عنــف ابنــه ،ويف حادثــة اخــرى انهــال اب لبنــت
بعمــر عــر ســنوات يف مدينــة الصــدر يف بغــداد يف منتصــف نيســان  ،2022عــى رأســها
بالــرب بعصــا غليظــة هشــمت جمجمتهــا وكــرت أســنانها وأضالعهــا ،بحســب الطــب
العــديل ،و كان الرجــل مـراً عــى قتــل ابنتــه وهــو يصيــح «البنــت عــار» ،و أثــارت الحادثــة
ســخطا واســتنكارا واســعني الســيام ان الضحيــة مل ترتكــب «ذنبـاً»؛ ومــن املهــم االشــارة هنــا
اىل انــه وبحســب منظــات مجتمــع مــدين وعــاوة عــى القتــل فهنــاك حــاالت انتحــار لنســاء
ُيظــن أنّ بعضهــا جرائــم قتــل مموهــةُ ،ســجلت عــى أنهــا انتحــار لحاميــة الجــاين مــن أي
محاســبة ،فالعنــف األرسي واملجتمعــي مســتمر يف العـراق بــا رادع قانــوين وال حاميــة جديــة

للضحايــا ،بحســب قولهــم.
ويلفــت قانونيــون اىل مــادة قدميــة وضعــت
مــن قبــل النظــام الســابق ومتســكت بهــا
الحكومــات املتعاقبــة وهــي املــادة  409يف
قانــون العقوبــات العراقــي رقــم  111لســنة
 1969التــي مل تلغــى حتــى اآلن تحــدد
عقوبــة الحبــس ملرتكــب جرميــة القتــل
بدافــع «الــرف» ،مبــدة ال تزيــد عــن ثالثــة
أعــوام ،فيــا يلفتــون اىل ان تلــك العقوبــات
املخففــة مــن دون التحقيــق يف الدوافــع
الحقيقيــة للقتــل تشــجع عــى ارتــكاب
مزيــد مــن الجرائــم تذهــب ضحيتهــا حتــى
قــارصات بعمــر  9ـ  13ســنة بحســب
املراقبــن ،الفتــن اىل أنّ أغلــب جرائــم
«الــرف» التــي ارتكبــت كانــت قامئــة عــى
الشــك وكانــت يف كثــر مــن األحيــان غطــا ًء
وذريعــة ملشــكالت أرسيــة أخــرى ،كحــر
املــراث مث ـ ًا ،أو للتخلــص مــن «فضيحــة»
االغتصــاب.
وتشــر االرقــام اىل انــه منــذ ســنة 2003

ارتفعــت معــدالت الجرميــة يف العــراق بشــكل غــر مســبوق ،فقــد
ُســجلت يف ســنة  2021لوحدهــا  1077جرميــة قتــل ،أمــا قضايــا
الــروع بالقتــل فقــد بلغــت  1646قضيــة.
وتصــدر العـراق الــدول العربيــة التــي ارتفعــت فيهــا محصلــة معدالت
جرائــم قتــل بدوافــع جنائيــة؛ و يف ســنة  2020ســجلت  4700جرميــة
قتــل بدوافــع جنائيــة ،أي بنســبة  11.5يف املئــة لــكل  100ألــف
نســمة ،وكانــت يف عــام  2019بنســبة أقــل اذ ســجلت  4180جرميــة،
ويقــول املتابعــون انــه ولــدى املقارنــة نجــد أن معــدل الجرميــة ارتفــع يف  2020مبعــدل 12
يف املئــة عــن عــام .2019
ويقــول الباحثــون ،إن «تزايــد الجرائــم الجنائيــة يف املجتمــع يؤكــد أن هنــاك أزمــات مجتمعية
عامــة ،وليســت دوافــع فرديــة فحســب» ،مبينــن أن «امللــف بحاجــة إىل مراجعــات مــن قبــل
مختصــن ،بالتــوازي مــع الخطــط األمنيــة والعمــل القضــايئ ،أي إن هنــاك رضورة لتقــي
األســباب املجتمعيــة التــي تدفــع إىل اللجــوء للعنــف ،حتــى يف املشــكالت الشــخصية ،وعــدم
اللجــوء إىل ســلطة الدولــة».
وفيــا يتعلــق مبــا يدعــى «جرائــم الــرف» يشــرون اىل ان ذلــك الســبب «مضلــل» اذ بامكان
أي كان ان يقتــل أي امــرأة او فتــاة مدعيــا انــه فعــل ذلــك للدفــاع عــن «رشفــه» يف حــن ان
االســباب تتعلــق بأمــور اخــرى منوهــن اىل ســيادة الفــوىض يف هــذا الجانــب بخاصــة يف ظــل
غيــاب القانــون املطلــوب ملجابهتهــا ،وحتــى مجلــس النــواب فانــه يتهــرب حتــى اآلن مــن
املصادقــة عــى قانــون العنــف األرسي املطــروح منــذ ســنني برغــم الحاجــة اليــه مــن أجــل
مكافحــة الزيــادة غــر املســبوقة يف العنــف األرسي يف البــاد ،بحســب املراقبــن.
ودعــا قضــاة يف احاديــث اعالميــة إىل «إعــادة النظــر بالوســائل التقليديــة آلليــات تطبيــق
العدالــة الجنائيــة ويف القواعــد املنظمــة للتجريــم والعقــاب بصفتهــا أدوات هامــة للسياســة
الجزائيــة التــي يجــب أن ترتهــن لرؤيــة اجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة جديــدة» ،بحســب
تعبريهــم ،وحــذروا مــا اســموه «ضعــف الــرادع القانــوين وعجــز املؤسســات عــن إنفــاذ
القانــون ،فضــ ًا عــن الضعــف يف هيبــة الدولــة ويف مؤسســاتها التــي أدت إىل حالــة مــن
االنفــات وعــدم االنضبــاط االجتامعــي» ،عــى وفــق ترصيحاتهــم.
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فيلي
اقـتـصـــــاد

«المركزي صامت»..
خبراء اقتصاد يشخصون «كوارث» في مزاد العملة
ومستفيدون :غير دقيق

انتقــد خبــراء اقتصــاد ،اســتمرار عمــل
«مــزاد بيــع العملــة» مــن البنــك المركــزي
مــع «اســتمرار الدولــة» وعــدم وضــع
جــدول زمنــي لتوقفــه ،وفيمــا بينــوا أن
ودوال أجنبيــة
مســتثمرين خليجييــن
ً
بــدال مــن
اســتفادت مــن هــذا المــزاد
ً
العراقييــن انفســهم ،وصــف مســؤول
فــي احــدى المصــارف المســتفيدة هــذا
الــكالم بأنــه «غيــر دقيــق» ،مــع امتنــاع
حاليــا.
البنــك المركــزي عــن الــرد
ً
ووفقــا لعــدد مــن الخــراء واملختصــن يف السياســة املاليــة فــإن هــذه األربــاح التــي تتحصــل
عليهــا املصــارف االهليــة مــن مــزاد العملــة يجعــل هــذه املصــارف يف غنــى عــن واجبهــا
الرئيــي وهــو االئتــان الــذي يــكاد ينعــدم يف أكــر هــذه املؤسســات املرصفيــة التــي يبــدو
وحســب قــول املختصــن بانهــا تعتــاش عــى م ـزاد العملــة.
املزاد تهريب للعملة
ويقــول الخبــر املــايل هــال الطحــان يف حديــث ملجلــة «فيــي» انــه "ال يوجــد م ـزاد يف أي
دولــة بالعــامل يســتمر لســنني طويلــة بهــذا الشــكل" ،مبينـاً أن "املـزاد يف حــال حصولــه يكــون
لفــرة محــدودة ويف ظــرف معــن وينتهــي بانتهــاء الفــرة والظــرف ال ان يســتمر باســتمرار
بقــاء الدولــة".
وأضــاف الطحــان أن "معظــم الــدوالر الــذي يقــوم البنــك ببيعــه للتجــار عــن طريــق
املصــارف والتــي مــن املفــرض أن تكــون مخصصــة الســترياد مــواد غذائيــة وســلع ال يكــون
بنفــس القيمــة التــي تــأيت عــن طريــق الجــارك وبفــارق شاســع ،وهــو مــا يــدل عــى وجــود
تهريــب للعملــة الصعبــة للخــارج وهنــاك فســاد ال ينتهــي ومتجــذر" ،مؤكــدا انــه "ليــس
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هنــاك حلــول لوقــف هــذا الفســاد وبالتــايل
أصبــح التهريــب مســألة طبيعيــة".
مصارف تعتاش عىل املزاد
مــن جانبــه يقــول الخبــر االقتصــادي
حبيــب حســن يف حديــث ملجلــة «فيــي» إن
"معظــم املصــارف األهليــة يف العــراق تــم
افتتاحهــا باالشــراك مــع مســتثمرين مــن
دول الخليــج ودول أجنبيــة قــد اعتــادت
عــى مــزاد البنــك للحصــول عــى األربــاح
بــد ًال مــن القيــام بعملهــا االئتــاين مــن
عمليــات إيــداع وســحب ومنــح قــروض
اســتثامرية تعــود بالنفــع اقتصاديــا وتحــرك
العجلــة االقتصاديــة يف البــاد".
ويشــر حســن إىل أن "أغلــب هــذه املصارف
ليــس لديهــا زبائــن مــن عامــة النــاس
وال نــرى هنــاك مراجعــن يدخلــون هــذه
املصــارف اال مــا نــدر" ،مؤكــدا ان "املــزاد
الــذي يجريــه البنــك مــا هــو اال واجهــة
لتهريــب العملــة واالســتفادة منــه للحصــول
عــى أربــاح خياليــة مــن قبــل هــذه
املصــارف مبســتندات مــزورة تقــدم للبنــك
عــى انهــا مســتندات الســترياد ســلع".
"كوارث مرصفية"
وتؤكــد عضــو لجنــة النزاهــة النيابيــة النائبة
عاليــة نصيــف يف بيــان ورد ملجلــة «فيــي»
إن "سلســلة (الكــوارث املرصفيــة) التــي

يتــم الكشــف عــن تفاصيلهــا حالي ـاً وآخرهــا قيــام البنــك املركــزي مبنــح مصــارف (الغلــان)
أكــر مــن  321مليــار دينــار هــي جــزء مــن مسلســل الفســاد الــذي كانــت بدايتــه يف م ـزاد
العملــة ،مبينـ ًة ان الجهــات الرقابيــة والتنفيذيــة لــو كانــت اتخــذت اإلجـراءات الالزمــة ضــد
الفاســدين املضاربــن بالعملــة املحميــن مــن الكهنــة لكانــت أنقــذت االقتصــاد العراقــي
ووفــرت لخزينــة الدولــة ماليــن الــدوالرات التــي نهبهــا هــؤالء".
نلبي االستريادات
ويقــول الخبــر الــدويل ومستشــار مــرف الجنــوب االهــي هشــام الشــايل يف حديــث ملجلــة
«فيــي» إن "مــا يقــال بــأن املصــارف االهليــة تعتــاش عــى مـزاد البنــك املركــزي هــو كالم غــر
دقيــق" ،مبينــا ان " املصــارف تلبــي احتياجــات االســتريادات الخارجيــة عــر مـزاد البنــك".
وأضــاف الشــايل أن "املصــارف لديهــا القــدرة املاليــة الن تقــوم بواجباتهــا االئتامنيــة ولديهــا
الكثــر مــن القــروض" ،مبين ـاً أن "توطــن الرواتــب ملوظفــي الدولــة سـ ّ
ـيمكن املصــارف مــن
منــح القــروض لهــذه الفئــة ألنــه ســيضمن ارجــاع القــروض عــر اســتقطاع جــزء مــن الراتــب
املوطــن لديهــا مــن قبــل املوظــف بــدون وجــود اي مشــاكل تذكــر".

وتــداول البعــض حــول وجــود شــبهات
فســاد فيــا يقــوم بــه البنــك املركــزي مــن
مبــادرات لتطويــر العمليــة االقتصاديــة
بالبــاد ومــزاد العملــة مــن خــال قيــام
بعــض املصــارف باالســتفادة مــن امــوال
مبــادرة البنــك  1ترليــون دينــار الخاصــة
باملشــاريع وتوظيفهــا لــراء الــدوالر عــر
املــزاد لغــرض االســتفادة بــدال الهــدف
املعلــن مــن هــذه االمــوال.
واســتفرست مجلــة «فيــي» مــن البنــك
املركــزي عــن هــذه االدعــاءات ،اال ان البنــك
املركــزي ،مل يــرد لغايــة لحظــة كتابــة التقرير
واكتفــى بالقــول بأنــه "ســرى فيهــا".

''

انا العراقي  ..حياتي هي ملخص االلم والمعاناة والالاستقرار !.

لم اذق فيها طعم الهدوء  ،لم اذق طعم السكينة.

لم اعرف معنى راحة البال ،لم اختبر حالوة الحياة في وطن آمن ،
ً
ً
ً
ً
ويائسا من المستقبل !!
اعيش في وطني متــألما من الماضي و خائفا مرتعبا من الحاضر
ِ
مضت سنوات العمر وانا انتظر الوطن السعيد المزدهر ..
مستقبل اوالدي يلفه المجهول في ارض االجداد ،ارض الحضارات والمقدسات ،ارض الصراعات والنائبات !

مدير التحرير

