


في هــذا العدد إجمــاع  يوجــد  ال  البلــد،  هــذا  فــي  القضايــا  مــن  العديــد  مثــل  وقــت،  فــي 
األمــن  بنــاء  المســتحيل  مــن  للمواطنيــن،  العامــة  والمصالــح  الحقــوق  حــول 
 والرفاهيــة فــي بلــد ملغــوم باالعتمــاد فقــط علــى ثــروات وعائــدات النفــط. 
البلــدان  أحــد  العــراق  يجعــل  الــذي  البشــري  المــال  بــرأس  األمــر  يتعلــق  ال 
التــي لديهــا جيــل كبيــر مــن الشــباب الممتلــئ طاقــة مــع مســتقبل غامــض، 
للبــاد،  المعروفــة  وغيــر  الملموســة  الماديــة  بالعائــدات  األمــر  يتعلــق  بــل 
العائــد  النفــط  يشــكل  حيــث  المليــارات،  عشــرات  علــى  تشــارف  قــد  والتــي 
المعتمــدة  الســنوية  الميزانيــة  فــي  ضمــان  يوجــد  اإلطــاق. ال  علــى  األكبــر 
الرئيســية. القطاعــات  فــي  اإليــرادات  إنفــاق  خــال  مــن  الرفاهيــة   لتوفيــر 

عــراق اليــوم ليــس مبتليــًا بحــروب خارجيــة رســميا وعلنيــة، ولكــن، نيابــة عــن هــذه 
ــر مــن الحــروب  ــل بالكثي ــة، فهــو مبت ــح الخاصــة والداخلي ــك و للمصال الجهــة او تل
ــع.  ــران المداف ــيكي لني ــوت الكاس ــرورة الص ــا بالض ــت له ــي ليس ــة الت ــبه األهلي ش
ــر  ــت أكث ــيئة الصي ــة س ــة الطائفي ــي والكراهي ــاد المال ــة الفس ــر أيديولوجي إن خط
 تدميــرا وفعاليــة وخطــورة مــن حــرب ســاخنة واضحــة وعلنيــة قصيــرة األمــد. 
ــار بعــض القيــم اإلنســانية، فقــد أهــدرت المــوارد االقتصاديــة  باإلضافــة إلــى انهي
والمســتقبل  الحاضــر  تهــدد  التــي  المشــاكل  لتغذيــة  طويلــة  لســنوات  للبــاد 
والتعليــم  التربيــة  قطاعــات  دمــار  مكوناتــه. ان  بيــن  والتعايــش  والحيــاة 
ضخامــة  تؤكــد  دالئــل  االخــر..  للبعــض  البعــض  كراهيــة  وكذلــك  والصناعــة 
الكارثــة وال يمكــن حــل المشــاكل باللجــوء إلــى أســلحة التهديــد أو التســوية 
المتنازعــة. السياســية  األحــزاب  بيــن  المصالــح  جبهــات  وتشــكيل   اإلجباريــة 

ان الشــعب يرنــو دومــا الــى األمــن واالزدهــار الــذي لــن يتحقــق اال فــي جــو هــادئ، 
بيــد ان الوضــع اآلن يغلــي، والشــعب العراقــي يعــد نفســه الخاســر األكبــر بعــد 
ــتقبل  ــي المس ــرى ف ــن ي ــه ل ــن أن ــق م ــو واث ــة،  وه ــة الديمقراطي ــات ولعب االنتخاب
ــذي  ــد العمــر ال ــل تحدي ــا مــن كل هــذه األحــزاب السياســية. قب ــب عراقــا خالي القري
يجــب ان تكــون عليــه هــذه الحكومــة مــن اجل ان تتخــذ خطــوات بناءة، مــن الضروري 
مراعــاة تلــك النقطــة التــي تشــير الــى كــم يتعيــن ان يكــون الوضــع طبيعيــا وصحيــا 
ــة الشــارع. ــرض يكــون اهــم اولوياتهــا تهدئ ــي مــن المفت  لتشــكيل الحكومــة الت

نتائــج  تكــن  لــم  الخارجيــة،  والتدخــات  الداخليــة  التوتــرات  بســبب 
اساســا  الحقــوق  واحتــرام  للديمقراطيــة  صحيــة  معاييــر  أي  وال  االنتخابــات 
حــرب  تحــول  عــدم  اجــل  مــن  ولكــن  الحكومــة،  هــذه  تشــكيل  فــي 
الصيغــة.  بهــذه  تشــكلت  األطــراف،  بيــن  دمويــة  حــرب  الــى   األصــوات 
ــج المحاصصــة  ــب ارتفــاع وانخفــاض أســعار النفــط ونتائ ــى جان ينبغــي أن ننتظــر، إل
ــذي  ــارع ال ــر الش ــي وصب ــي والدول ــل اإلقليم ــدى التدخ ــية وم ــزاب السياس ــن األح بي
ــورات  ــة والتط ــوفة والمخفي ــات المكش ــة باالتفاقي ــزام الحكوم ــدى الت ــيحدد م س
غيــر المتوقعــة التــي ســيكون لهــا دور فــي مــدة عمــر هــذه الحكومــة وامكانيــة 

ــلها.  ــا او فش نجاحه
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سمير ئاکرەیی

ظـــهر نظــام الوصايــة الدولــي 
بعــد الحــرب العالميــة األولــى، 
األمــم  هيئــة  أصدرتــه 
المتحــدة وتتمثــل فــي تكليف 
دولــة قويــة أو عظمى لحماية 
والعمــل  القوميــة  األقليــات 
ــة  ــى تســيير شــؤونهم لغاي عل

ــم. ــي له ــل نهائ ــاد ح إيج

كوردستان تحت نظام الوصاية الدوليكوردستان تحت نظام الوصاية الدولي
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الــدول  وإنتهــاكات  جرائــم  تتواصــل 

األقليميــة إيــران وتركيــا وحتــى العــراق 

بشــتى أســاليبها وشــدتها بالقصــف الجــوي 

ــد  ــي ض ــتييك واملدفع ــي الباليس والصاروخ

أرايض وشــعب أقليــم كوردســتان. إنتهاكات 

مســتمرة للقانــون الــدويل ولحقوق اإلنســان 

ــاء  ــال أثن ــدارس األطف ــف م ــوردي بقص الك

ــاس  ــوت الن ــياحة وبي ــز الس ــدوام ومراك ال

ــا  ــة ومزارعه ــرى اآلمن ــور الق ــرق وجس وط

ــجارها. ــرق أش وح

إن الســلطة التــي متــارس مهامهــا، عليهــا 

إلتزامــات للدفــاع عــن الوجــود القانــوين 

كانــت  وإذا  الشــعب.  ألفــراد  واملــادي 

غــر  والشــعب  الســلطة  بــن  العالقــة 

ــف  ــرف الضعي ــو الط ــعب ه ــة والش متوازن

تدعــو  لذلــك  والدولــة  الســلطة  أمــام 

الحاجــة إىل الوصايــة الدوليــة أمــام إنعــدام 

تــوازن القــوى.

ــدويل األوســع  ــع ال ــد مســؤولية املجتم تؤك

عــى إتخــاذ تدابــر حاســمة )يف الوقــت 

املعرضــن  املدنيــن  لحاميــة  املناســب( 

للخطــر يف أيــة دولــة ال تســتطيع حاميتهــم 

ــد  ــا يتأك ــم. فعندم ــدوان عليه ــف الع ووق

ــؤولية  ــل املس ــي تتحم ــم الت ــن أن دولته م

ــم  األساســية عــن تســير أمورهــم وحاميته

ــا  ــد فشــلت بشــكل واضــح يف أداء واجبه ق

ميكــن عندهــا إتخــاذ إجــراءات قرسيــة 

ــل  ــن قب ــا م ــرح به ــرف وم ــبة للظ مناس

ــم. ــالذ له ــدة كم ــم املتح األم

ــان  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــدد القان يح

إلتزامــات الدولــة تجــاه أفــراد شــعبها مــن 

خــالل إنضاممهــا إىل املعاهــدات الدوليــة 

ــوين  ــام القان ــر النظ ــك يوف ــا وبذل وتصديقه

األساســية  القانونيــة  الحاميــة  املحــي 

لحقــوق اإلنســان املكفولــة مبوجــب القانون 

الــدويل. وعندمــا تفشــل الدولــة العراقيــة يف 

ــع  ــاكات تســنح الفرصــة لرف معالجــة اإلنته

الشــكاوي للمســاعدة عــى ضــامن إحــرام 

املعايــر الدوليــة وتنفيذهــا وإنفاذهــا عــى 

ــي. ــتوى املح املس

يعتــر مجلــس األمــن آخــر مؤسســات األمم 

املتحــدة لحاميــة حقــوق اإلنســان، الــذي له 

القــدرة والســلطة عــى التدخــل يف املواقــف 

واالنتهــاكات التــي عــاىن منهــا ســكان دولــة 

مــا مــن إعتــداءات شــديدة عــى كرامتهــم 

ــدات شــديدة  ــا لتهدي ــم أو تعرضه وحقوقه

ومبوجــب الفصــل 7 و 76 و87 مــن ميثــاق 

األمــن  مجلــس  مينــح  املتحــدة  األمــم 

ســلطات واســعة وبعيــدة املــدى إلتخــاذ 

ــة. ــة الالزم ــراءات التصحيحي اإلج

وبعــد تكــرار اإلعتــداءات اإليرانيــة والركيــة 

املدنيــن  األلــف ضــد  للمــرة  والعراقيــة 

الكــورد العــزل وتجاهلهــم بــل وخرقهــم 

للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان الكوردي، 

الرســمية  الجهــات  تســتطيع  باعتقــادي 

بنظــام  باملطالبــة  كوردســتان  ألقليــم 

الحاميــة والوصايــة مــن خــالل التواصــل 

برملانــات  ونــواب  دوليــن  محامــن  مــع 

الــدول األوروبيــة الصديقــة واملتعاطفــة مع 

ــى  ــم أو حت شــعب كوردســتان أو حكوماته

ــه  ــدة نفس ــم املتح ــام لألم ــن الع ــع األم م

واملســتنكر يف بيانــه لألنتهــاكات اليوميــة 

ــر  ــا، لتوف ــران وتركي ــل إي ــن قب ــة م الجاري

أقليــم  وأرض  شــعب  فيــه  تضــع  نظــام 

ــدويل  ــة ال ــام الوصاي ــت نظ ــتان تح كوردس

ملنــع املزيــد مــن االنتهــاكات ووقــوع املزيــد 

مــن الشــهداء والجرحــى والدمــار حيــث أن 

ــن  ــر م ــر ألك ــل الص ــد يحتم ــع مل يع الوض

ــف  ــى املوق ــيطرة ع ــن الس ــد م ــذا وال ب ه

ــدوان. ــد الع وص

بقــرار  دوليــة  قــوات  ســابقا  إنتــرت 

مــن مجلــس األمــن يف الصومــال ولبنــان 

ــا  ــة وليبري ــة الكونغــو الدميقراطي وجمهوري

وتيمــور  وهايتــي  وكوســوفو  وســراليون 

ــك  ــامل. لذل ــن دول الع ــا م ــدا وغره وروان

ينبغــي يف نظــري أن يلجــأ األقليــم إىل هــذا 

العراقيــة  الدولــة  بعدمــا فشــلت  الحــل 

بدبلوماســيتها وقوتهــا العســكرية يف وقــف 

ــي  ــى العراق ــريك وحت ــراين وال ــل اإلي التوغ

واملناطــق  األقليــم  أرايض  إىل  امليليشــيايت 

وخانقــن  كركــوك  مثــل  عليهــا  املتنــازع 

وســنجار.

ــدة  ــم املتح ــنوات األوىل لألم ــع يف الس وض

ــة  ــام الوصاي ــت إرشاف نظ ــام تح )11( أقلي

الــدويل وأصبحــت جميــع األقاليــم ال )11( 

دوال مســتقلة أو إنضمــت طوعــا إىل بلــدان 

مســتقلة مجــاورة وآخــر هــذه األقاليــم كان 

أقليــم جــزر املحيــط الهــادي )بــاالو( يف عام 

ــذي كان  ــة ال 1993املشــمول بنظــام الوصاي

خاضعــا إلدارة الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

األمــم  إتفــاق  األمــن  مجلــس  وأنهــى 

املتحــدة الخــاص بالوصايــة عــى األقليــم يف 

ــاط الحــر  ــار اإلرتب عــام 1994 بعــد أن إخت

ــات املتحــدة يف إســتفتاء شــعبي  مــع الوالي

نظــم يف عــام 1993. وأصبحــت )بــاالو( 

دولــة مســتقلة يف عــام 1994 وإنضمــت إىل 

ــة 185. ــا الدول ــم املتحــدة باعتباره األم

وال يــزال مجلــس الوصايــة موجــودا بإعتباره 

أحــد أجهــزة األمــم املتحــدة ويجتمــع كلــام 

وحيثــام إقتضــت الحــال ذلــك.

يســتدعي الظــرف الراهــن الحــرج وغــر 

اآلمــن إىل رضورة طلــب نظــام الوصايــة 

بعدمــا  كوردســتان  ألقليــم  الــدويل 

ــد  ــاف وص ــن إيق ــراق م ــة الع ــلت دول فش

ــا  ــة عــى أقليمه ــة والركي الهجــامت اإليراني

ــدوان  ــة الع ــتمرارية حال ــتاين وإس الكوردس

الغاشــم.
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 وُينســب هــذا املصطلــح إىل رئيــس الواليات 

املتحــدة األمركيــة وودرو ويلســون مــع 

اســتخدام مصطلحــات  قبلــه  جــرى  أنــه 

مشــابهة،  حيــث كان مبــدأ حــق تقريــر 

املصــر يف جوهــر اتفاقيــة فرســاي التــي 

ُوقعــت بعــد الحــرب العامليــة األوىل، وأمــر 

أوروبــا  يف  جديــدة  قوميــة  دول  بإقامــة 

بــداًل مــن اإلمراطوريــة النمســاوية املجريــة 

واإلمراطوريــة األملانيــة، وفيــام بعــد كان 

املناهضــة  املطالــب  أســاس  املبــدأ  هــذا 

إلغــاء  إىل  الدعــوة  مبعنــى  لالســتعامر، 

عــى  االســتعامرية  األوروبيــة  الســيطرة 

أفريقيــا وآســيا.

  وبعيــداً عــن الخــوض يف تفاصيــل التاريــخ 

التــي تســكن معظمهــا أبالســة املســتعمرين 

الذيــن قســموا كعكــة األوطــان فيــام بينهــم، 

ــوا  ــام مزق ــط حين ــرق األوس ــة يف ال وخاص

ــكاً  ــوا مامل ــورد وصنع ــرب والك ــان الع أوط

حق تقرير المصير
واالرهاب المنظم    

 مما ال شك فيه أن حق 

التقرير المصير حق 

طبيعي مثبت في العهود 

واالتفاقيات الدولية من 

الناحية النظرية، ويعني باللغة 

self-( االنكليزية اصطالحًا

determination( وتفسيره 

منح الشعب أو السكان 

المحليين إمكانية أن يقرروا 

شكل السلطة التي يريدونها 

وطريقة تحقيقها بشكل حّر 

وبدون تدخل خارجي ..

كفاح محمود كريم
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عــى مقاســاتهم وضمــوا أرايض كوردســتان 

والعــراق  تركيــا  يف  الكيانــات  تلــك  إىل 

وســوريا وإيــران، وحينــام اعرضــوا عــى 

ــا ومل تقعــد فاســتخدموا  ــك قامــت الدني ذل

ــث  ــك الشــعوب حي ــع تل ــائل لقم كل الوس

يف  مناداتهــم  تبعــات  مــن  يرهبونهــم 

االســتقالل ومــا ســيحصل مــن كــوارث، حتى 

أن البعــض منهــم وخاصــة )الحنــون جــدا( 

قــال  بأنــه مــع حقنــا يف تقريــر املصــر 

وحتــى مــع االســتقالل، لكنــه يخــى علينــا 

ــة  ــنكون دويل ــا س ــران، وأنن ــا وإي ــن تركي م

محــارصة ســتنهار حالهــا حــال شــقيقتها 

اغتالهــا  التــي  الرقيــة،  كوردســتان  يف 

ــر  ــة غ ــراين بصفق ــوفييتي اإلي ــق الس التواف

ــدام  ــا ص ــام كان يرهبن ــط ك ــرة، بالضب طاه

ــه الشــعبية  ــه والقــذايف ولجان حســن وحزب

وبعــث ســوريا وأســده، مــن أن أي محاولــة 

إلزالتهــم مــن الحكــم ســتقوم القيامــة، بــل 

هــدد صــدام حســن بأنــه ســيحيل العــراق 

ــه،  ــم من ــذوا الحك ــراب إذا اخ ــة ت إىل حفن

ــم  ــت معظ ــة تعامل ــة والعقلي ــذه الثقاف به

ــتان  ــة لكوردس ــة واملحتل ــة العنري األنظم

يف أجزائهــا األربعــة، مــع طموحــات شــعب 

ــمة،  ــون نس ــن ملي ــداده األربع ــاوز تع يتج

يرفــض االســتكانة ومحاولــة إلغائــه، ويــر 

عــى أن ميــارس إنســانيته وحريتــه وخياراتــه 

االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية وبشــكل 

حضــاري، دومنــا الذهــاب إىل خيــارات أخرى 

ــادة، إىل  ــات اإلب ــه اضطــر إزاء عملي ــوال ان ل

الدفــاع عــن نفســه، كــام حصــل يف معظــم 

ــه. ــر تاريخ ــات ع ــورات واالنتفاض الث

    لقــد تجــاوزت تلك الحكومــات يف تعاملها 

مــع الكوردســتانين حتــى إرسائيــل وجنــوب 

أفريقيــا يف تعاملهــام مــع الســكان األصليــن 

حيــث  األفارقــة،  أو  الفلســطينين  ســواء 

استنســخت وببشــاعة ثقافــة االســتيطان 

  وبــداًل مــن التعامــل الحضــاري مــع قيــادة 

االقليــم حــول نتائــج اإلســتفتاء كــام فعلــت 

ــراء  ــك بإج ــكوتالندا، وذل ــع س ــا م بريطاني

حــوار مســتفيض إمــا لحــل كل االشــكاليات 

التــي كانــت ســبب اإلســتفتاء والذهــاب 

بالتعــاون مــع إيــران وخرائهــا العســكرين 

عــى اإلقليــم يف ثالثة معــارك مفصلية كانت 

ــقاط  ــل إلس ــة أربي ــا العاصم ــتهدف فيه تس

لإلقليــم،  الســيايس  والكيــان  الرعيــة 

ــرور  ــاوالت وم ــك املح ــل كل تل ــم فش ورغ

االســتفتاء  إجــراء  عــى  ســنوات  خمــس 

فــإن الظــروف التــي أدت إىل قيامــه مــا 

ــوء  ــت أس ــا أصبح ــل رمب ــي ب ــام ه ــزال ك ت

مــع تغــول وتنمــر امليليشــيات والجامعــات 

املســلحة الخارجــة عــى القانــون واملدعومة 

ــة  ــم بكاف ــتهدف االقلي ــي تس ــا والت خارجي

ــة  ــاف عجل ــا إليق ــة منه ــلحتها يف محاول أس

التقــدم واالزدهــار التــي فضحــت فســادهم 

وفشــلهم يف إدارة الدولــة.

ــزام  ــتان بح ــق كوردس ــى تطوي ــت ع وعمل

مــن  مســتقدمن  مواطنــن  مــن  نــاري 

مناطــق اخــرى ال ميتــون أصــال للمنطقــة 

أرضــاً وتاريخــاّ وشــعباً بــأي صلــة، كــام 

ــه  ــوريا ومثيل ــريب بس ــزام الع ــل يف الح حص

وبلداتهــا،  كوردســتان  حــول  العــراق  يف 

والتــي تبخــرت يف الســاعات األوىل لســقوط 

ــرا  ــون خ ــتبر املواطن ــة واس ــك األنظم تل

ــم،  ــم وقراه ــم وبلداته ــتعادة حقوقه يف اس

ــقاط  ــد إس ــرت بع ــي م ــداث الت ــن األح لك

تلــك  أن  أثبتــت  حســن،  صــدام  نظــام 

مراكــز  مــن  كثــر  يف  متكلســة  العقليــة 

ــس ذات  ــم تكري ــث ت ــدة حي ــرار الجدي الق

الســلوكيات التــي مورســت مــع شــعب 

ــه  ــه وتهميش ــم إقصائ ــث ت ــتان، حي كوردس

ــام  ــاً م ــر إيالم ــا أك ــة، رمب ــاليب خبيث بأس

ــم  ــم محــارصة اإلقلي ــد ت حــدث ســابقاً، فق

وإشــاعة الكراهيــة والحقــد ضــده وضــد 

شــق  عــى  والعمــل  ورمــوزه،  قياداتــه 

ــا  ــع م ــة تصني ــودة إىل سياس ــه والع صفوف

كان يســمى بـــ )الجحــوش( ، كام يســمونهم 

ميليشــيات  مــن  وبــداًل  كوردســتان،  يف 

ومفــارز شــبه عســكرية تــم تصنيــع أحــزاب 

كارتونيــة وشــخصيات عميلــة، ناهيــك عــن 

رسقــة حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة لخمــس 

وقطــع   )2018 2014-( متتاليــة  ســنوات 

وحصــة  والبيشــمركة  املوظفــن  مرتبــات 

ــروض. ــود والق ــة والوق ــن األدوي ــم م اإلقلي

  ال نريــد الخــوض يف تفاصيــل املــآيس التــي 

ســببتها حكومــات العهــد الدميقراطــي، منــذ 

أول حكومــة بعــد نيســان 2003 وحتــى 

الطريــق  خارطــة  تتغــر  فلــم  األخــرة، 

بغــداد  كل حكومــات  اســتخدمتها  التــي 

منــذ قيــام اململكــة العراقيــة وحتــى يومنــا 

هــذا، ومــا تحقــق يف كوردســتان إمنــا أنجــزه 

السياســية  وفعالياتــه  شــعب كوردســتان 

الحصــار  أمــام  بصمــوده  واالجتامعيــة 

منظمــة  شــنتها  التــي  والحــرب  والتآمــر 

اإلرهــاب الــدويل داعــش، أو تلــك الهجــامت 

التــي تشــنها امليليشــيات الخارجــة عــى 

القانــون، منــذ أكــر مــن ســبع ســنوات، 

ــا  ــا وأهدافه ــف يف مخرجاته ــي ال تختل والت

ــة  ــرب الكياموي ــال والح ــم األنف ــن جرائ ع

االقليــم  اســتخدم ضــد  الــذي  والحصــار 

الشــعب  دفــع  ذلــك  منــذ ســنوات، كل 

اىل  2017م  ايلــول   25 يف  الكوردســتاين 

اإلســتفتاء بأســلوب مــدين حضــاري للتعبــر 

ــه  ــن رشكائ ــه م ــرض ل ــام يتع ــه في ــن رأي ع

املفرضــن يف الوطــن، حيــث أعلــن 93% 

ــتقالل. ــى اإلس ــه ع ــه موافقت من

اىل عــدم تنفيــذ نتائجــه، أو تطويــر النظــام 

الفيــدرايل بشــكل أوســع، إال أن الطــرف 

اآلخــر رفــض أّي حــوار باملطلــق واختــار 

ــع  الحســم العســكري ففــرض الحصــار ومن

حربــاً  وشــن  الحــدود  وأغلــق  الطــران 

البعــض قــال بأنــه مــع حقنــا فــي تقريــر المصيــر وحتــى 
مــع االســتقالل، لكنــه يخشــى علينــا مــن تركيــا وإيــران، 
وأننــا ســنكون دويلــة محاصــرة ســتنهار حالهــا حــال 
شــقيقتها فــي كوردســتان الشــرقية، التــي اغتالهــا التوافق 

الســوفييتي اإليرانــي بصفقــة غيــر طاهــرة ..
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وذكــر تقريــر املوقــع املســيحي برجمــة مجلــة »فيــي«؛ ان 

ــع  ــة م ــم الطويل ــد تجربته ــون بع ــدا يدرك ــيحيي بغدي مس

ــم  ــود، لكنه ــن ان تع ــة ميك ــات العصيب ــاد، ان االوق االضطه

ــد، هــي كنيســة ال  ــي ال ُتضطه ــأن »الكنيســة الت ــون ب يؤمن

ــل املســيح«. متث

ووصــف التقريــر كيــف كان املؤمنــون يتوافــدون اىل كنيســة 

ــة، واألجــواء  ــام الجميل ــام وســارة خــالل احــد االي ــار بهن م

ــن  ــت مقاعدهــا باملؤمن ــي حفل ــة داخــل الكنيســة الت النقي

لحضــور مناســبة رسيانيــة كاثوليكيــة، وذلــك يف ظــل هــدوء 

ــه قبــل 8 أعــوام  يف املحيــط يجعــل مــن الصعــب تصــور أن

ــي  ــل ارهابي ــن قب ــل م ــدا بالكام ــالل بغدي ــط جــرى احت فق

الثمــن  املســيحي  الــراث  هــذا  دمــروا  الذيــن  داعــش 

ــام  ــار بهن ــات كنيســة م ــوا محتوي ــا افرغ والتاريخــي، بعدم

ــا.  واحرقوه

ووصــف التقريــر حــال الكنيســة بعدمــا جــرى تحريــر 

ــل  ــار كام ــة دم ــت يف حال ــا كان ــش، بأنه ــن داع ــة م املنطق

وســقط برجهــا، إال أنهــا كانــت ال تــزال قامئــة وجــرى 

ترميمهــا. 

ــنوات  ــالل الس ــم خ ــت للرمي ــة خضع ــار اىل ان الكنيس واش

ــا  ــل عليه ــدأ العم ــرا، واالن ب ــت مؤخ ــث اكتمل ــرة حي االخ

مــن الخــارج بتمويــل مــن صنــدوق املؤسســة البابويــة 

ــد«.  ــرش أن نيي ــة »تش ــر مؤسس ــدم ع املق

ــا  ــدر أساس ــوال املتح ــورج جاه ــن األب ج ــر ع ــل التقري ونق

ــامل  ــروا اكت ــوش مل ينتظ ــايل قرق ــه إن أه ــداد قول ــن بغ م

ــد  ــة عن ــذه الكنيس ــم يف ه ــدأوا يف أداء صلواته ــم ليب الرمي

ــه  ــا ان ــم كوردســتان، موضح ــن منفاهــم يف اقلي ــم م عودته

»بعــد عامــن، قررنــا ان الوقــت قــد حــان العــادة الكنيســة، 

ــاس«.  ــح األمــل للن مــن اجــل من

رمز وشاهد

ولفــت األب جاهــوال إىل أن األمــل رضورة حتــى بعــد تحريــر 

املدينــة، حيــث كان كثــرون مييلــون اىل البحــث عــن أراض 

ــذه  ــم ه ــال األب إن »ترمي ــرب، وق ــاه الغ ــا باتج ــر أمان أك

ــذه األرض  ــى ه ــاء ع ــة والبق ــز للمقاوم ــو رم ــة ه الكنيس

وشــهادة«. 

ــر  ــة املحــي االب بطــرس شــيتو فقــد اعت ــا كاهــن الرعي أم

ــاح  ــد واضــح عــى الكف ــم الكنيســة تحــول اىل تأكي أن ترمي

ــا يف  ــيحي حي ــان املس ــى االمي ــاء ع ــل االبق ــن اج ــر م األك

ــم الكنيســة يعطــي  ــال األب بطــرس؛ إن »ترمي ــراق، وق الع

 بغديدا تستعيد أملها بالحياة: 
الكنيسة التي ال ُتضطهد ال تمثل المسيح        

تنــاول موقــع » FSSPX.NEWS« الفرنســي المتخصــص باخبــار الكنيســة 
المســيحية، قصــة كنيســة مــار بهنــام وســارة في مدينــة بغديدا )قرقــوش(، وكيف 
تحولــت، برغــم تدميرهــا خــالل احتــالل تنظيــم داعــش للمنطقــة، إلــى رمــز للحفــاظ 

علــى المســيحية حيــة فــي العــراق. 
فيــلي
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املجتمــع قــوة نفســية ومعنويــة. ومــن دون إعــادة اإلعــامر هــذه، 

ــالت ســتفكر يف أن تهاجــر«.  ــد مــن هــذه العائ ــإن العدي ف

واعتــر التقريــر أنــه رغــم أن العديــد من املســيحين قــرروا البقاء، 

فــإن ذلــك ال يعنــي بأنهــم ال يخشــون عــودة االضطهــاد بحقهــم. 

كــام أن كثريــن يعتــرون ان ذلــك جــزء مــن عقيدتهــم االميانيــة. 

التقريــر عــن االب بطــرس قولــه إن »الكنيســة منــذ  ونقــل 

تأسيســها وحتــى يومنــا، تعرضــت لالضطهــاد، والكنيســة التــي ال 

ــيح  ــيح ، ألن املس ــل املس ــة ال متث ــي كنيس ــاد ه ــرض لالضطه تتع

ــات  ــأمل وم ــيح ت ــه. وإذا كان املس ــأمل يف حيات ــه وت ــم صلب ــد ت ق

ودفــن ثــم قــام مــرة اخــرى، فنحــن يجــب ان نتــأمل مــع املســيح 

ــة«.  ــع الكنيس وم

إعادة بناء الحياة

ــددا يف  ــردد مج ــت ت ــة راح ــم الرسياني ــر أن الراني ــر التقري وذك

الكنيســة التــي جــرى ترميمهــا بشــكل جميــل، مشــرا اىل ان 

ــد« كان دورهــا ناشــطا جــدا  ــة »تشــرش ان نيي املؤسســة البابوي

يف جهــود الرميــم واســتعادة الــراث والبنيــة التحتيــة املســيحية 

يف العــراق، خصوصــا منــذ االضطهــاد الــذي مارســه تنظيــم داعــش 

والــذي فــرض عــى مئــات اآلالف مــن األشــخاص الفــرار اىل اقليــم 

ــتان. كوردس

وأوضــح التقريــر؛ أنــه بعــد الركيــز عــى عمليــات إعــادة إعــامر 

ــة  ــذه املؤسس ــت ه ــيحية، قام ــرى املس ــدات والق ــازل يف البل املن

الخريــة الكاثوليكيــة بعمليــات ترميــم وبنــاء املــدارس والكنائــس 

وغرهــا مــن املؤسســات املهمــة مــن أجــل املســاعدة يف الحفــاظ 

عــى الوجــود املســيحي يف املنطقــة.

ــك ال  ــإن ذل ــاء، ف ــرروا البق ــن المســيحيين ق ــد م ــم أن العدي رغ
يعنــي بأنهــم ال يخشــون عــودة االضطهــاد بحقهــم. كمــا أن 

كثيريــن يعتبــرون ان ذلــك جــزء مــن عقيدتهــم االيمانيــة. 
ألن المســيح قــد تــم صلبــه وتألــم فــي حياتــه. وإذا كان المســيح 
تألــم ومــات ودفــن ثــم قــام مــرة اخــرى، فنحــن يجــب ان نتألــم 

مــع المســيح ومــع الكنيســة«. 
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بــاك(  ســلامن   – املدائــن  قضــاء  قــرى 

و)بعــض قــرى ناحيــة الوحــدة( و)قــرى 

منطقــة 7 نيســان يف جــرس ديــاىل الجديــد( 

ــاوز  ــا اليتج ــل وعدده ــق العوائ ــم تفري وت

45 عائلــة فــرادى عــى اطــراف تلــك القــرى 

ضمــن سياســة التعريــب التــي شــملت 

عوائــل  جلــب  تــم  اذ  والنســل  الحــرث 

مــن الوافديــن العــرب اىل قــرى خانقــن 

املرحــل عنهــا اهلهــا، وتفريــق العوائــل 

الكــورد يف تلــك القــرى فــرادى الذابتهــا يف 

املجتمــع الجديــد الــذي كان غريبــا عنهــم 

وهــم اليتقنــون غــر لغتهــم االم، علــام ان 

ــة  ــرى الكوردي ــع الق ــمل جمي ــل ش الرحي

املحيطــة بخانقــن ضمــن سياســة ممنهجــة 

ــب. للتعري

ســقت هــذا الــكالم عــن هــذه القريــة التي 

كــام اســلفت كانــت امنوذجــا للتعايــش بــن 

ســكانها ونحــن نعيــش ذكــرى أليمــة اخــرى 

اشــمل  وأمل  اوســع  نطــاق  عــى  ولكــن 

 2017 االول  تريــن   16 ذكــرى  وهــي 

ــزدوج  ــأمل م ــي تســبب ب ــرى الت هــذه الذك

ــن  ــر م ــاع اك ــد ضي ــوردي بع ــعب الك للش

نصــف مســاحة كوردســتان الجنوبيــة بعــد 

ــي. ــتفتاء التاريخ ــراء االس اج

ــة ان تتزامــن  ــل الصدف ــل هــو مــن قبي فه

االوىل  الذكــرى  ان  ام  الذكريــن؟  هاتــن 

ــد  ــا ق ــا مب ــذار لن ــرس ان ــة ج ــت مبثاب كان

نواجهــه يف حــال متكــن االنظمــة الشــمولية 

الرحيــل  كان  وهــل  منــا؟  الشــوفينية 

القــرسي الــذي يعــد جرميــة ابــادة جامعيــة 

ــد  ــم، بع ــن جرائ ــا م ــا تلته ــة مل ــا، بداي لن

ــة  ــت مبثاب ــا، فكان ــع عنه ــكت الجمي ان س

جــس نبــض للعــامل الحــر؟، فلــو كان للعــامل 

رد فعــل لجرميــة الرحيــل ملــا تجــرأ النظــام 

الســابق عــى جرامئــه الالحقــة مــن تهجــر 

راح  التــي   1980 عــام  الفيليــن  الكــورد 

ضحيتهــا 500 الــف مهجــر ونحــو 20 الــف 

شــاب مغيــب مل يتــم العثــور عــى رفاتهــم 

بعــد مــي نحــو عريــن عاما عى ســقوط 

ذكرى 16 تشرين األول.. 
من مأساة قرية صغيرة 
الى مأسـاة شعـب كبير

ــث  ــن حي ــادة البارزاني البعــث، وجرميــة اب

ــم  ــرد انتامئه ــان ملج ــل 8 االف انس ــم قت ت

لهــذه العشــرة العريقــة، ومــن ثــم جرميــة 

الكيمياويــة  باالســلحة  حلبجــة  قصــف 

املحرمــة دوليــا حيــث تــم قتل نحــو 5 االف 

مــدين يف دقائــق واصابــة اكــر مــن 20 الــف 

ــم االنفــال التــي راح  مــدين اخريــن، وجرائ

ضحيتهــا 182 الــف انســان كــوردي بــريء 

دفنــوا احيــاء يف مقابــر جامعيــة يف صحــاري 

الجنــوب، وتدمــر 4500 قريــة كوردســتانية 

ــام  ــا باأللغ ــا وزرعه ــا وعيونه ــر آباره وطم

ــل  ــر ليقت ــا ينفج ــر منه ــازال الكث ــي م الت

ــاء.   ويجــرح االبري

اال ان ذكــرى 16 تريــن االول 2017 تــكاد 

تكــون االكــر مــرارة بــن كل الحــوادث 

ــتاين،  ــعب الكوردس ــى الش ــرت ع ــي م الت

حيــث ان جرائــم البعــث مل تــؤد اىل نهايــة 

الشــعب الكوردســتاين كــام كان يخيــل لــه؛ 

بــل ادت اىل توحــد الشــعب وقــواه املناضلة 

الربيعيــة ومتخــض  االنتفاضــة  وحصلــت 

ــم كوردســتان ومؤسســاته  ــا والدة اقلي عنه

معظــم  تحريــر  ثــم  ومــن  الرســمية.. 

مناطــق كوردســتان الجنوبيــة الول مــرة 

بعــد ســقوط النظــام الســابق وتحطيــم 

اســطورة داعــش االرهــايب عــى يــد قــوات 

ليلــة  بــن  لالســف  ولكــن  البيشــمركة، 

وضحاهــا -كــام يقــال – ضاعــت نصــف 

ــف  ــع النص ــم وكاد ان يضي ــاحة االقلي مس

االخــر لــوال صمــود البيشــمركة وتهــدد 

ــاره،  ــعبه وحص ــع ش ــم وتجوي ــان االقلي كي

كل ذلــك حصــل بســبب تــرف بعــض 

الطارئــن عــى الســاحة السياســية الذيــن ال 

تهمهــم ســوى مصالحهــم الذاتيــة والحزبية 

والتكتليــة الضيقــة.. 

فيالهــا مــن مفارقــة ان تنطلــق مأســاتنا 

مــن قريــة لتنهــي اىل مــا انتهــت اليــه مــام 

هــو معــروف للجميــع ومــا عانــاه ويعانيــه 

ــع لحــد االن!! الجمي

ماجد خانقيني

 قريــة دارا – خليــل فتــح اللــه، قــد تكــون 

ــل، وقــد ال  بحجمهــا صغــرة وعــدد ســكانها قلي

تحتــوي معظــم الخرائــط الجغرافيــة عــى نقطــة 

ــة  ــة والوداع ــن الطيب ــها م ــى أناس ــا، وحت متثله

بحيــث عندمــا تلتقــي اي شــخص منــه الول مــرة 

تشــعر انــك تعيــش يف جــزء آخــر ومختلــف عــن 

العــامل الــذي تشــغله الراعــات واملشــكالت، 

ولكــن لهــذه القريــة التــي يعيــش فيهــا خليــط 

مــن ابنــاء الديانــة االســالمية والديانــة الكاكائيــة 

ــل  ــا ان حص ــمع يوم ــنن؛ مل اس ــات الس ــذ مئ من

مابــن ابنائهــا مــا يفســد الــود منــذ والديت فيهــا 

ــا  ــت فيه ــكل بي ــرن، ف ــن نصــف ق ــر م ــل اك قب

منشــغل مبــا يســد بــه رمقــه يف هــذا الزمــن 

ــب. الصع

قــد يســأل ســائل اذا كان االمــر كذلــك، فلــم 

بالحديــث  عيوننــا  وتتعــب  رؤوســنا  تصــدع 

ــى  ــع ع ــي تق ــة الت ــذه القري ــن ه ــة ع والكتاب

القليلــة  الكيلومــرات  مــن  بعــد حفنــة 

ــة خانقــن شــامال عــى الطريــق  مــن مدين

ــة كالر  ــن مدين ــا وب ــط بينه ــس الراب الرئي

مركــز ادارة كرميــان؟

اقــول ان الــذي يذكــرين بهــا اليــوم وهــذه 

الليلــة، ليلة 16 تريــن االول 2022، حصل 

فيهــا قبــل 47 عامــا بالتــامم والكــامل أمــر 

ــة  ــي صبيح ــدا، فف ــايل اب ــرح خي ــن ي ال ول

يــوم 17 تريــن االول 1975، احاطــت بهــا 

ــت  ــابق، وقام ــي الس ــام البعث ــوات النظ ق

وجنــوب  وســط  اىل  ســكانها  برحيــل 

العــراق، بعــد انتكاســة ثــورة ايلــول، وتــم 

ــاء  ــال ونس ــن رج ــكانها م ــع س اركاب جمي

واطفــال يف ســيارات عســكرية حمــل مــن 

ــض  ــع بع ــع م ــية الصن ــل( روس ــراز )زي ط

االمتعــة يف رحلــة طويلــة ومتعبــة وشــاقة 

ــض  ــا )بع ــر منه ــق اذك ــة اىل مناط ومخيف
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الفرسان السبعةالفرسان السبعة

االیرانیــة  واململكــة  تركیــا  جمهوریــة   

ــي  ــن حاجع ــرال الرك ــذ الج ــا الف وقائده

رزم آرا )1901 ـ 1951( و دحــره  وكــرس 

للصحــف  اضحوكــة  واصبــح  شــوكته  

ــدود  ــاب ح ــرق ب ــم ط ــن ث ــة. وم االیرانی

االتحــاد الســوفيتي لیصبــح مــع رفاقــه  

الجئــن مــن العــام 1947 إلــی رجوعــه 

العــام 1958، انــه  القائــد الــذي خــاض 

أطــول مســیرة للمقاومــة بعــره وهــو 

. )1979 ـ   1903( البــارزاين  مصطفــی 

اللجنــة العلیــا لالســتقبال ُأنتخبــت مــن 

قبــل قیــادة الحــزب الدیمقراطــي املوحــد 

املــال  ميتلكــون  ال  وهــم  الكوردســتاين. 

ــب  ــتقبال املهی ــذا االس ــكايف له ــالزم وال ال

وال جمهــورا ُيذكــر. كانــت اللجنــة برئاســه  

ــی )1923 ـ 1992(  ــر مصطف ــي عم املحام

املعــروف بعمــر دبابــة والعضــو يف املكتــب 

ــوادر املتمرســة  ــن الك ــاريت م الســیايس للپ

واملحبوبــة، وبعضویــة كل مــن: حبیــب 

محمــد كریــم )1931 ـ 2013( املشــهور 

الدكتــور  الفيــي شــقيق  بأســم حبيــب 

جعفــر الفیــي )1910 ـ 2000( مــن أعضــاء 

املكتــب الســیايس للپــاريت يف املؤمتــر األول 

العــام 1948، مــن الكوادر القديــرة واملهنیة 

للپــاريت. جــالل الطالبــاين )1933ـ2017( 

وهــو العضــو يف املكتــب الســیايس للپــاريت 

ــة كوردســتان و  ــن مؤسســی اتحــاد طلب م

إتحــاد الشــبیبة الدیمقراطــي الكوردســتاين 

الســنة 1953. كانــت عملیــة االســتقبال 

ــة ال  ــة وصعب ــة النظری ــن الناحی ــهلة م س

فقــط لعــدم وجــود املــال الــكايف، بــل الن 

الرقیــب للپــاريت كان الحــزب الشــیوعي 

العراقــي كان یمتلــك جمهــورا كبیــرا ال  

یســتهان بــه، وهــم یســیطرون دامئــا عــى 

كل الفعالیــات. قــررت قیــادة الپــاريت بــان 

ــم  ــام وله ــه  الســباعیة كل امله ــي اللجن تبن

كل الصالحیــات ویترفــون حســب املهمــة 

ــازة. ــه بصــورة ممت ــم اكامل ویجــب علیه

تریــن   6 هــو  املوعــود،  الیــوم  كان 

ــارزاين،  ــی الب ــم مصطف األول 1958. الزعی

فؤاد روند

 قبــل 64 عامــًا، كانــت بغــداد تتلهــف لرؤيــة رجــل اســطوري ومشــغولة باســتقباله ، خــاض معــارك 
مــن اجــل قضيتــه، كان اســمه  بحــد ذاتــه اســطورة، حــارب اربعــة جيــوش حديثــه  التســليح ببنــادق 
قديمــة وعتــاد قليــل. جيــوش المملكــة العراقيــة، المملكــة المتحــدة البريطانية وقائدهــا المتمرس 
الجنــرال رنتــن ذو اليــد  الواحــدة و دحــره وفــر الجنــرال مــن ســاحه  المعركــة مخلفــا خســائر ال ُتحصــى 

وخــاب املــه  بالنصــر العســكري الســريع والخاطــف.
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طاهــر  احمــد  میرحــاج  الركــن  العقیــد 

)1911 ـ 1988( املعــروف بأســم میرحــاج 

عقــراوي، واملحامــي ابراهیــم احمــد فتــاح 

)1914ـ2000( ثالثــه  قیــادات مــن الپــاريت 

نــزل مــن ســلم الطائــرة الــذي ودعهــا 

ــن  ــارص م ــامل عبدالن ــري ج ــس امل الرئی

مطــار القاهــرة. رســم خطــة االســتقبال 

مــن قبــل اللجنــة الســباعیة لالســتقبال، أن 

یكــون املحامــي عمــر مصطفــی هــو مــن 

ــتقبل  ــاين یس ــالل طالب ــة، ج ــرأس اللجن ی

الوفــود القادمــة مــن املحافظــات الكوردیة 

ــلیامنیة و  ــل، الس ــل، اربی ــاملیة، موص الش

كركــوك، ومــن ثــم یقــوم مبســاعدة املحامي 

عمــر مصطفــی، بحامیــة الرئیــس طــول 

ــة تكــون  ــة الباقی ــه  يف بغــداد، والبقی اقامت

ــون  مــن حصــة حبیــب الفیــي. كان الفیلی

ــات اآلالف،  ــداد مبئ ــة بغ ــاكنون مبدین الس

ــة.  ــة املطول ــذه  املهم ــم له یجــب تحفیظه

الســاكنین  الفیلییــن  وفــود  واســتقبال 

املحافظــات الرقیــة والفــرات االوســط 

ــة. مــن العــراق، بخصــوص رشق نهــر دجل

ــن  ــم م ــتقبلین ه ــر املس ــب كان اك ال ری

الفیلییــن. طــول الطریــق مــن املطــار الــی 

محــل اقامــه  الزعیــم كان یحملــون الفتات، 

یحیــون الزعیــم الكــوردي. كان قســم مــن 

جمهــور الحــزب الشــیوعي حارضیــن و 

ــرارة. ردد  ــیوعي بح ــزب الش ــون للح یهتف

الفیلیــون شــعارات مختلطــة مــن الكوردیة 

وهــم  والعربیــة،  والفیلییــة  الســورانیة 

ــز  ــژی، رم ــه  و ن ــژی نخ ــه ر ب ــون »ه یهتف

النضــال«، املقطــع االول أي هــه ر بــژی، 

ــژي  ــه  ســورانیه ، النخــه والن اي یعیــش هی

ــر  ــو اصف ــص وه ــه  أي الحم ــة، النخ فیلیی

رمــز للــون الپــاريت، والنــژي أي العــدس 

االحمــر وكــام تعلمــون أن األحمــر رمــز 

الشــیوعیین. وكان قصدهــم كلنــا معــا، 

ــر، و یوجــد  يف الشــعار  ــا نحــن االك ولكنن

فكاهــة املتــداول عنــد البغدادییــن، كان 

ــی كل  ــیطرة عل ــدون الس ــيوعيون یری الش

مســیرة أو اســتقبال أو مظاهــرة، وحبیــب 

محمــد كریــم كان یریــد ان یردهــم بلطف 

ــم. ــدام معه دون اي ص

كان حبیــب محمــد كریــم یدیــر جامهیــر 

والفــرات  دجلــة  نهــر  ورشق  بغــداد 

موســی  محمــد  ویســاعده   االوســط، 

صــادق )1927 ـ 2007(، وهــو املســؤول 

ــة  ــاعدات املالی ــذ املس ــة، یأخ ــايل للجن امل

مــن التجــار الفیلییــن ببغــداد، یــرف 

رشاء  الســیارات،  إلســتئجار  االمــوال 

اســتضافة  الالفتــات،  لكتابــة  القــامش 

الوفــود الفیلیــة مــن رشق العــراق والفــرات 

االوســط. عبدالحســین عي علــوش )1932 

باســم عبدالحســین  املعــروف  ـ 2015(، 

الفیــي یــرأس وفــود التجــار والشــخصیات 

يف اســتقبال الزعیــم مصطفــی البــارزاين 

ــه يف محــل  ــا زیارت ــن بعده يف املطــار. وم

اقامتــه، حســین محمــد حســن )1939 ـ 

2003( املعــروف باســم حســین الفیــي، 

ورأس  الغالبیــة  وهــم  الكســبة  یــرأس 

مــراد  كریــم  عبــد  لإلســتقبال.  الرمــح 

)1934 ـ 2022( املعــروف بأســم یداللــه  

الفیــي یــرأس الشــبیبة و الطلبــة. وكذلــك 

املحافظــات  مــن  الضیــوف  اســتقبال 

ُيقــال كان  االخــری وإســكانهم، والحــق 

 )1999 ـ   1914( الكویــي  زیــاد  كاكــه  

ــتقبال  ــداد إلس ــاكن ببغ ــوردي س ــط ك أنش

الضیــوف، ال یعــرف التعــب ویــرف مــن 

اموالــه  الخاصــة بســخاء، وهــو النائــب 

الثــاين للزعیــم يف املؤمتــر األول للپــاريت 

يف العــام 1946 ومــن املالكیــن االثریــاء 

ألربیــل ویســكن مبدینــة بغــداد. خــالل 29 

ــة  ــة و العربی ــت الوفــود الكوردی یومــا كان

تــزور مصطفــی البارزانــی يف محــل اقامتــه ، 

الحفــاظ علیــه  كان صعبــا جــدا، عمــر 

مصطفــی تعــرض خــالل هــذه  املــدة الــی 

مضایقــات كثیــرة، وكان مرهقــا جــدا و 

یســاعده  جــالل الطالبــاين بــكل جهــد.

 1958 العــام  الثــاين  تریــن   3 یــوم  يف 

ــعب  ــه  الش ــاف. ويف قاع ــر املط ــت آخ كان

ــى رشف  ــة ع ــة حفل ــداد، اقام ــة بغ مبدین

واشــركت  البــارزاين،  مصطفــی  الزعیــم 

اللــوان  مــن  بدبــكات  الفیلیــة  الفرقــة 

ــه نی  ــل )س ــف مث ــودري املختل ــاء الك الغن

وكان  پاشــا(،  فه تــاح  چه پــی،  ســه ما، 

حبیــب محمــد كریــم عریــف الحفــل، 

بصوتــه الذكــوري قــدم قطعــات قیمــة. 

لكـــرت الحضــور كان قســم مــن الجمهــور 

عمــر  املحامــي  كان  القاعــة.  خــارج  يف 

مــن  یومــا   29 طــول  قلقــا  مصطفــی 

ــة  ــی حفل ــی ال االســتقبال مــن مطــار املثن

قاعــة الشــعب. ويف الختــام اثنــی علــی 

كل  وهــم  الفیلییــن  الخمســة  الفرســان 

مــن: حبیــب محمــد كریــم، محمــد موســی 

یداللــه   الفیــي،  عبدالحســین  صــادق، 

لجهودهــم  الفیــي،  حســین  و  الفیــي، 

ــی  ــة ال ــتقبال العظیم ــل االس ــاح حف بإنج

جــالل  املرحــوم  تكلــم  وهنــا  النهایــة، 

الطالبــاين وقــال: أنــا مــن عشــیرة الزنگنــه  

الفیلیــة منهــم. ارسد هــذه  الوقائــع لخلــود 

الذیــن ســاهموا بهــذا االســتقبال.

كان الفيليــون الســاكنون بمدينــة بغــداد 
بمئــات اآلالف، يجــب تحفيظهــم لهــذه  
وفــود  واســتقبال  المطولــة.  المهمــة 
ــن الســاكنين المحافظــات الشــرقية  الفيليي
ــوص  ــراق، بخص ــن الع ــط م ــرات االوس والف

شــرق نهــر دجلــة. 
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»العيــن الثالثة«.. ثقافة تنتشــر 
بيــن العراقييــن لحفــظ األمـــن

تصاعــدت يف اآلونــة األخــرة، ظاهــرة نصــب كامــرات املراقبــة 

ــة،  ــة يف عمــوم املحافظــات العراقي ــازل واملحــال التجاري يف املن

فيــام يؤكــد مختصــون عــى أهميتهــا يف كشــف الجرائــم 

ــان. ــض األحي ــا يف بع ــى منعه ــا، وحت ومرتكبيه

ــام  ــا أم ــي يضعونه ــرات الت ــذه الكام ــايل، أن ه ــر األه ويعت

ــط إىل  ــدف فق ــرة، ال ته ــا كث ــي زواي ــم وتغط ــواب منازله أب

حاميــة منازلهــم عــر إخافــة اللصــوص واملعتديــن مــن احتــامل 

كشــف هوياتهــم فقــط، بــل إىل بــث شــعور األمــان يف املنطقــة 

عمومــاً.

ويف هــذا الجانــب، تقــول املواطنــة عليــاء محمــد مــن محافظــة 

ــك  ــا، إن »تل ــة يف منزله ــي وضعــت كامــرات مراقب البــرة الت

الكامــرات تســاهم يف الحفــاظ عــى املمتلــكات مــن الســارقن، 

ــة وال  ــزيل لســاعات طويل ــإين أغيــب عــن من وكــوين موظفــة ف

أعلــم مــاذا يجــري داخلــه، لذلــك أجــد نصبهــا رضوري يف 

منــزيل«.

وتضيــف عليــاء ملجلــة »فيــي«، »كذلــك هــي رضوريــة يف حــال 

كان للبيــت مدبــرة منــزل تعمــل دون وجــود أحــد مــن العائلــة 

يالحــظ تحركهــا«، مشــددة عــى »أهميــة وضــع كامــرات 

مراقبــة أمــام الدوائــر واملؤسســات الحكوميــة ومنهــا املــدارس، 

ــة،  ــا الطلب ــرض له ــد يتع ــي ق ــة الت ــوادث املختلف ــة الح ملراقب

منهــا حــاالت الخطــف والدهــس وغرهــا«.

وتســتخدم وزارة الداخليــة الكامــرات تلــك ملراقبــة التقاطعــات 

ــي  ــن الت ــع املواطن ــن تجم ــة وأماك ــق الحساس ــة واملناط العام

تطالــب  بــأن  القانــون  ويســمح  عــادة،  بالســكان  تكتــظ 

فيلي

الســلطات األمنيــة األهــايل مبراجعــة مــا التقطتــه الكامــرات إذا 

ــا. ــة فيه ــة منصوب ــة يف منطق ــت جرمي حدث

وتؤكــد وزارة الداخليــة، أن تعميــم اســتخدام كامــرات املراقبــة 

يف بغــداد، أســهم بخفــض نســبة الجرائــم بشــكل كبــر ألن تلــك 

الكامــرات تعــد »العــن الثالثــة لرجــل الرطــة«. 

ــة  ــوزارة الداخلي ــائعات ب ــة الش ــم محارب ــر قس ــح مدي ويوض

ــمية،  ــة الرس ــابق للوكال ــح س ــد، يف تري ــراس محم ــد ن العمي

ــم  ــن بالجرائ ــب املتورط ــاعد يف تعق ــرات تس ــك الكام أن »تل

ومعرفــة كيفيــة وصولهــم ملــرسح الجرميــة، ودعــوة وزارة 

ــا ســاعدت عــى اإلرساع يف القبــض  ــن لنصبه ــة املواطن الداخلي

ــى  ــوي ع ــي تحت ــق الت ــا إىل أن »املناط ــن«، الفت ــى املجرم ع

ــدم«.  ــة أو تنع ــبة الجرمي ــا نس ــض فيه ــرات تنخف كام

ــاء  ــع أنح ــارها يف جمي ــال دون انتش ــذي ح ــبب ال ــن الس وع

تســتطع  مل  املراقبــة  »كامــرات  أن  محمــد،  يبــّن  بغــداد، 

ــتمر  ــراين املس ــع العم ــبب التوس ــق بس ــع املناط ــة جمي تغطي

يف العاصمــة«، موضحــا أن »محافظــة بغــداد أسســت مــروع 

الحــاالت  وتشــخيص  العامــة  الشــوارع  ملراقبــة  كامــرات 

الخارجــة عــن القانــون والكشــف عــن الجرائــم«. 

ويتابــع العميــد، أن »الــوزارة دعــت أصحــاب الــركات إىل 

اســتراد الكامــرات مــن أفضــل املناشــئ وتزويــد املواطنــن بهــا 

ــم«. بهــدف ســهولة الوصــول إىل الجرائ

ــب  ــامل مكات ــرت أع ــة، ازده ــجع وزارة الداخلي ــة لتش ونتيج

بيــع وتركيــب كامــرات املراقبــة يف بغــداد وباقــي املحافظــات، 

ــة. ــزة املنزلي ــي األجه ــى أصبحــت تنافــس محــالت باق حت

ويتــوىل املكتــب الــذي يبيعهــا عــادة عمليــة تركيبهــا وتعليــم أفــراد األرسة عــى طريقــة 

تشــغيلها وإدارتهــا عــر شاشــات توضــع داخــل املنــزل أو عــر الهاتــف املحمــول.

وبهــذا الشــأن، يقــول صاحــب رشكــة لبيــع كامــرات املراقبــة بالجملــة يف بغــداد،  ملجلــة 

»فيــي«، إن »أكــر الكامــرات التــي يتــم طلبهــا هــي الكامــرات الخارجيــة التــي تصــّور 

 full( ــة ــوان الكامل ــام األل ــمى نظ ــث، ويس ــام AHD الحدي ــازل بنظ ــوارع واملن الش

.»)color

ويضيــف التاجــر الــذي فّضــل عــدم اإلفصــاح عــن هويتــه، أن »الكامــرات عــى أنــواع ما 

بــن الثابــت واملتحــرك والداخــي، وتكــون األخــرة عــادة داخــل املكاتــب، أمــا املتحركــة 

ــة(  ــا الكامــرات )املخفي ــة، وهــذه كامــرات )ظاهــرة(، أم ــر الحكومي فتكــون يف الدوائ

ــر صفحــات  ــاء ع ــر يف الخف ــا تتوف ــا، لكنه ــداول به ــن يت ــة، وُيحاســب م ــي ممنوع فه

مواقــع التواصــل االجتامعــي والبعــض مــن املحــال التجاريــة«.

وعــن أســعار الكامــرات يوضــح، أنهــا »انخفضــت بشــكل ملحــوظ خــالل الفــرة 

األخــرة، ويبلــغ ســعر املنظومــة الكاملــة اآلن 125 الــف دينــار عراقــي، وتشــمل هــذه 

املنظومــة 4 كامــرات بنوعيــة جيــدة، وميكــن التحكــم فيهــا حتــى عــر الهاتــف«، مشــرا 

ــب تجهيزهــا  ــر محافظــة تطل إىل أن »أك

ــا  ــداد وتليه ــي بغ ــة ه ــرات املراقب بكام

ــرة«. الب

»وتســعى الــدول املتقدمــة إىل نصــب 

تحــركات  لرصــد  املراقبــة  كامــرات 

بــدأ  والعــراق  واملطلوبــن،  املركبــات 

نصــب  خــالل  مــن  الخطــوة  بهــذه 

منظومــات حديثــة مــن الكامــرات يف 

كل املحافظــات، كــام يوجــد أشــخاص 

متخصصــون ملراقبــة الطــرق الداخليــة 

ــي  ــق الت ــن املناط ــال ع ــة، فض والخارجي

ــا لعضــو  ــات«، وفق ــا الزحام تحــدث فيه

ــة الســابق،  ــاع النيابي ــة األمــن والدف لجن

بــدر الزيــادي.

ــي«، إىل أن  ــة »في ــادي ملجل ــر الزي ويش

ــة بــدأت  »ثقافــة نصــب كامــرات املراقب

وداخــل  الســكنية  املناطــق  يف  تنتــر 

وغرهــا،  واملطاعــم  التجاريــة  املحــال 

وأدى نصــب هــذه الكامــرات إىل كشــف 

ــروم  ــى مــن ي ــم، وحت ــر مــن الجرائ الكث

بارتــكاب جرميــة مــا، عندمــا يشــاهد تلك 

ــكان  ــن امل ــاد ع ــرر االبتع ــرات يق الكام

ــة والتعــرف  ــن تســجيلها للواقع ــا م خوف

عليــه، ومــن ثــم تتبعــه وصــوال العتقالــه، 

يف  رضوري  الكامــرات  وجــود  لذلــك 

ــن«. ــظ األم حف
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الخميــس  اإليــراين،  الثــوري  الحــرس  وأعلــن 

ــتان  ــه يف كوردس ــيواصل هجامت ــه س ــايض، أن امل

التابعــة  املســلحة  املجموعــات  ضــد  العــراق 

تصفهــا  التــي  اإليرانيــة  الكورديــة  للمعارضــة 

بـ"اإلرهابيــة". طهــران 

ــريك،  ــاع ال ــر الدف ــن وزي ــه، أعل ــوم نفس ويف الي

خلــويص أكار، قصــف مواقــع لحــزب العــامل 

الكوردســتاين يف األرايض العراقيــة "عــى بعــد 

140 كيلومــرا مــن الحــدود"، مؤكــدا أن "كفاحنــا 

ــر  ــد آخ ــى تحيي ــيتواصل حت ــن س ــد اإلرهابي ض

ــره. ــق تعب ــايب" وف إره

املتحــدة  األمــم  جبــن  عــى  عــار"  "وصمــة 

الــدويل  والتحالــف 

ــواب  ــس الن ــو مجل ــن عض ــأن، يدي ــذا الش ويف ه

العراقــي عــن الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين، 

محــام خليــل، اســتمرار مسلســل القصــف الــريك 

واإليــراين عــى مناطــق يف إقليــم كوردســتان، 

العــراق  ســيادة  عــى  "اعتــداء  أنــه  مؤكــدا 

واملواطنــن، ويهــدد الســلم املجتمعــي واســتقرار 

املنطقــة"، معتــرا إّيــاه "وصمــة عــار عــى جبــن 

األمــم املتحــدة، والتحالــف الــدويل، وأيضــا عــى 

ــات املتحــدة". ــة االســراتيجية مــع الوالي االتفاقي

ويضيــف خليــل، ملجلــة »فيــي«، أن "أي تجــاوز 

يعتــر انتهــاكا صارخــا لســيادة البــالد"، الفتــا إىل 

ــدول املجــاورة عــى قتــل العراقيــن  أن "تجــرأ ال

ــة  ــة الحالي ــف الحكوم ــود إىل ضع ــارد يع ــدم ب ب

ــة مؤسســاتها  ــادرة عــى حامي ــي هــي غــر ق الت

ــالد؟". داخــل بغــداد فكيــف بأقــى الب

ويشــر النائــب، إىل أن تجــاوزات دول الجــوار 

وغــر  واهيــة  وذرائــع  "حجــج  إىل  تســتند 

صحيحــة، فهــم يصــّدرون أزماتهــم الداخليــة 

إىل العــراق"، مبينــا أنــه "يف حــال مل تتمكــن 

السياســية مــن  االتحاديــة والقــوى  الحكومــة 

اتخــاذ رد صــارم تجــاه تلــك الهجــامت فإنهــا 

ســتكرر مســتقبال، لذلــك يجــب وضــع معالجــات 

حقيقيــة ملنعهــا، والتحــرك محليــا ودوليــا بالطــرق 

الدبلوماســية ملنــع التجــاوزات عــى ســيادة البــالد 

وقتــل األبريــاء".

هجمات الجوار..هجمات الجوار..  
لماذا تتكرر استهدافات تركيا وإيران على العراق؟لماذا تتكرر استهدافات تركيا وإيران على العراق؟  

اإليرانيــة  الهجمــات  الماضيــة،  الفتــرة  خــالل  تكــررت 

والتركيــة ضــد مناطــق فــي إقليــم كوردســتان، بداعــي 

محاربــة »التنظيمــات االرهابيــة« التــي تتواجــد فــي تلــك 

ــالل  ــا خ ــد وتيرته ــن تصاع ــاوف م المناطــق، وســط مخ

المرحلــة المقبلــة، وتحولهــا إلــى اجتيــاح بــري داخــل 

العمــق العراقــي فــي حــال اســتمرار »الصمــت« الحكومــي 

العراقــي إزاء هــذه االعتــداءات.   
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إيــران  ومنــذ أكــر مــن أســبوع، تشــّن 

ــتان، كان  ــم كردس ــة يف إقلي ــات متفرق رضب

أعنفهــا األربعــاء املــايض، بأكــر مــن 70 

صاروخــاً برضبــات لطائــرات بــال طيــار، 

إيرانيــة  كورديــة  مجموعــات  اســتهدفت 

معارضــة.

وقتــل عــى األقــّل 14 شــخصاً بينهــم امــرأة 

حامــل يف هــذا القصف، وأصيــب 50 آخرون 

ــم  ــن وبينه ــن املدني ــم م ــروح "معظمه بج

أطفــال دون ســن العــارشة"، بحســب جهــاز 

مكافحــة اإلرهــاب يف اإلقليــم.

املجموعــات  الثــوري،  الحــرس  ويتهــم 

الكورديــة املتمركــزة يف العــراق بـ"مهاجمــة 

األمــن  لزعزعــة  إليهــا  والتســلل  إيــران 

ــات". ــارة أعــامل شــغب ونــر اضطراب وإث

انتهاك سيادة "ثنايئ" وازدواجية تعامل 

عــن  العراقــي  الرملــان  عضــو  ويؤكــد 

الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين، شــروان 

ــن  ــح م ــر واض ــود تقص ــرداين، بـ"وج الدوب

ــة تجــاه الهجــامت  ــل الحكومــة االتحادي قب

اإليرانيــة عــى إقليــم كوردســتان، حيــث 

كان مــن املفــرض اتخــاذ موقــف حــازم 

خاصــة بعــد ســقوط عــرات الضحايــا مــن 

املدنيــن بينهــم نســاء وأطفــال يف القصــف 

ــر". األخ

»فيــي«،  ملجلــة  الدوبــرداين،  ويضيــف 

قبــل  مــن  تنتهــك  العــراق  "ســيادة  أن 

ــاك  ــا يالحــظ أن هن ــا، لكــن م ــران وتركي إي

يف  الدولتــن  مــع  التعامــل  يف  ازدواجيــة 

خرقهــام لســيادة العــراق، ويف حــال مل يكــن 

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــف صــارم م ــاك موق هن

ــداء ويتطــور إىل  ــة، ستســتمر االعت االتحادي

اجتيــاح بــري بحجــة وجــود حــزب العــامل 

الكردســتاين، الحتــالل بعــض مناطــق إقليــم 

كوردســتان ومناطــق عراقيــة أخــرى، وهــذا 

ــاه".  ــا نخش م

ويتابــع النائــب، "لذلــك تــم جمــع تواقيــع 

أجــل عقــد  نائبــا مــن  ألكــر مــن 113 

جلســة اســتثنائية طارئــة للرملــان بخصــوص 

العــدوان  واســتمرار  اإليرانيــة  الهجــامت 

عــى األرايض العراقيــة".

حكومة ضعيفة ووالءات حزبية

ــررة عــى  ــن الهجــامت املتك ــة ع ــة االتحادي ــون سياســيون "ســكوت" الحكوم ــزو محلل ويع

إقليــم كوردســتان، إىل محاولــة "إرجــاع" األخــر مضطــرا إىل بغــداد، فضــال عــن والءات 

ــوار. ــدول الج ــة ل ــزاب العراقي األح

ــة »فيــي«، أن "الحكومــة  ــر إســامعيل ملجل ــل الســيايس، صاب ويف هــذا الجانــب يذكــر املحل

ــاك خالفــات ومشــاكل كثــرة  ــة وضعيفــة، كونهــا )تريــف أعــامل(، كــام هن ــة مؤقت الحالي

عالقــة بــن اإلقليــم وبغــداد حــول قضيــة النفــط والنقــاط الكمركيــة، وتــرى بغــداد أن تلــك 

ــة  ــا مضطــرا يف نهاي ــايل ســيلجأ األخــر إليه ــم، وبالت ــوة اإلقلي الهجــامت قــد تضعــف مــن ق

املطــاف".

ــوين والباحــث يف الشــأن  ــر القان ومــن األســباب األخــرى "للصمــت" الحكومــي، يقــول الخب

الســيايس، نجــم اليعقــوب، إن "والءات األحــزاب وخاصــة لركيــا وإيــران تؤثــر عــى مواقفهــا 

ضعــف  إىل  باإلضافــة  الدولتــن،  تجــاه 

املؤسســة العســكرية واألمنيــة، وعــدم بنــاء 

ــداءات التــي  قــوة ردع مناســبة لتلــك االعت

ــن  ــوار وقوان ــن الج ــياقات حس ــف س تخال

ــن".  ــس األم ــدة ومجل ــم املتح األم

اليعقــوب عــر مجلــة »فيــي«،  ويدعــو 

قــرارات  اتخــاذ  إىل  العراقيــة  "الحكومــة 

األمــم  إىل  التوجــه  خــالل  مــن  رادعــة، 

للمطالبــة  األمــن  ومجلــس  املتحــدة 

عــن  فضــال  الدولتــن،  بحــق  بإجــراءات 

ــة السياســية بتشــكيل  االرساع يف حــل األزم

إصالحــات  وإجــراء  انتقاليــة  حكومــة 

املنطقــة". يف  التــوازن  حالــة  إىل  العــراق  تعيــد  أن  تســتطيع  حقيقيــة 

ويضيــف الباحــث الســيايس، "وأن يطالــب العــراق مــن الدولتــن التعويــض عــن اعتداءاتهــام 

ــا  ــي يكفله ــوق الت ــن الحق ــن املترضري ــاء املواطن ــدويل، واعط ــون ال ــرّه القان ــا يق ــق م وف

ــون". القان

ــة  ــة جوي ــذ "عملي ــايض، تنفي ــس امل ــن الخمي ــويص أكار، أعل ــريك، خل ــاع ال ــر الدف وكان وزي

االثنــن )املــايض( يف شــامل العــراق يف منطقــة أســوس عــى بعــد 140 كيلومــرا مــن الحــدود".

وبحســب أكار، اســتهدف الجيــش الــريك موقــع "قيــادة لحــزب العــامل الكردســتاين" الــذي 

تصنفــه أنقــرة وحلفائهــا يف الغــرب تنظيــام "إرهابيــا".

ــامل  ــع حــزب الع ــات ضــد مواق ــذ منتصــف نيســان/أبريل عملي ــريك من ــش ال ويشــّن الجي

الكردســتاين وحلفائــه يف شــامل العــراق، ويهــدد بشــن هجــوم واســع متزامــن ضــد مقاتــي 

حــزب العــامل الكردســتاين يف شــامل ســوريا، إلنشــاء منطقــة أمنيــة عــى طــول حــدود بــالده 

الجنوبيــة.

»سكوت« الحكومة 
االتحادية عن 
الهجمات المتكررة 
على إقليم 
كوردستان، إلى 
محاولة »إرجاع« 
األخير مضطرا إلى 
بغداد، فضال عن 
والءات األحزاب 
العراقية لدول 
الجوار
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التسابق للسكن في المدن وهجر الريف مفارقة »أرض السواد« التسابق للسكن في المدن وهجر الريف مفارقة »أرض السواد« 

فيـــــــلي

يعبــر كثيــرون عــن حزنهــم من 
انحــدار حيــاة االريــاف وتناقــص 
العــراق  فــي  ســكانها   أعــداد 
المــدن؛  ســكان  تزايــد  مقابــل 
فــان  ذلــك  مــن  وبالعكــس 
االوربييــن مثــال يتركــون المــدن 

للســكن فــي االريــاف.

يف منتصــف شــهر آب 2022 كشــف تقريــر لالمــم املتحــدة تحــت عنــوان الهجــرة والبيئــة 

وتغــر املنــاخ يف العــراق، عــن تــرك نصــف ســكان املناطــق الجنوبيــة ملهنــة الزراعــة، محــذرا 

مــن ان خطــر الهجــرة بــن املحافظــات العراقيــة يتزايــد بفعــل التغــرات املناخيــة وتفاقــم 

مشــكالت الجفــاف.

 ويوضــح التقريــر ان محافظــات البــرة وميســان وذي قــار التــي اشــتهرت بالزراعــة وتربيــة 

ــزوح  ــن الن ــدد م ــر ع ــجيل أك ــه لتس ــراق تتج ــوب الع ــا يف جن ــامك بانواعه ــية واالس املاش

الداخــي عــى مــدار العقــد املــايض؛ ويرجــع ذلــك إىل نــدرة امليــاه والتلــوث وملوحــة الربــة 

يف بعــض القــرى، وباالرقــام املتوفــرة فــان التقريــر يلفــت اىل ان نقــص امليــاه اجــر 15 الــف 

شــخص مــن املحافظــات الثــالث عــى النــزوح يف عــام 2019 لوحــده فيــام ســجلت املنظمــة 

الدوليــة للهجــرة نــزوح 12 ألــف و 348 شــخصا مــن جنــوب العــراق بســبب الجفــاف.

 ويشــر التقريــر اىل ان الســنوات الخمــس املاضيــة ســجلت تخــي %20 مــن األرس يف جنــويب 

العــراق عــن الزراعــة، فيــام ال زالــت %30 مــن العائــالت تفكــر بالهجــرة الداخليــة، بحســب 

لتقرير. ا

وفيــام يتعلــق بالدراســات التــي نظمهــا 

الرئيســة  العوامــل  فــان  متخصصــون 

لظاهــرة الهجــرة االجباريــة للســكان متثلــت 

العوامــل  اهمهــا،  مــن  اســباب  بعــدة 

و  االجتامعيــة  والعوامــل  السياســية، 

االقتصاديــة، مشــرين اىل ان الهجــرة بصــورة 

عامــة توزعــت بــن الهجــرة الداخليــة و 

ــة التــي متثلــت يف الهجــرة  الهجــرة الخارجي

االختياريــة، والهجــرة البدائيــة، والهجــرة 

الوقتيــة فضــال عــن الهجــرة الجامهريــة 

القرسيــة  الهجــرة  حركــة  وان  الواســعة؛ 

الوافــدة ادت اىل تبايــن معــدالت النمــو 

ــالد، والضغــط  ــن محافظــات الب الســكاين ب

عــى الخدمــات، و تفاقــم مشــكلة الســكن 

ــكك  ــكنية، والتف ــوائيات الس ــور العش وظه

ــة،  ــط االجتامعي االجتامعــي وضعــف الرواب

ــن  ــت م ــة اصبح ــرة القرسي ــادة ان الهج ع

أخطــر املشــكالت التــي تواجــه املجتمــع 

العراقــي، وتكمــن خطورتهــا يف اســتمراريتها 

عــى  املعنيــة  الجهــات  قــدرة  وعــدم 

ــد اإلشــكاالت  ــك عدي ــرز ذل ــا، فاف مواجهته

فيــام يتعلــق مبــكان الوصــول، منهــا الضغــط 

عــى الخدمــات العامــة، فضــال عــن شــيوع 

البطالــة والتســول والتفــكك االجتامعــي، 

ــم.  ــد قوله ــى ح ع

وباالشــارة اىل ظواهــر الهجــرة الســابقة ينوه 

ــات  ــة اربعين ــذ نهاي ــه ومن ــون اىل ان املؤرخ

النــزوح  بــدأت موجــات  املــايض  القــرن 

الريفــي اىل املــدن الكبرة وبخاصــة العاصمة 

ــاً عــن أي عمــل كان وبالنتيجــة  بغــداد بحث

يف  والعمــل  املدينــة  حيــاة  يف  االنخــراط 

ــاء  ــات ورشكات البن ــة والخدم ــر الدول دوائ

ــا. وغره

ــن  ــان نســبة املهاجري ــات ب ــن االحصائي وتب

بعــد  الجنوبيــة  االريــاف  ســكان  مــن 
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ــر  ــة هــي اعــى بكث ــة الثاني الحــرب العاملي

مــن نســبة املهاجريــن يف املناطــق العراقيــة 

ألويــة  مــن  خاصــة  وبصــورة  االخــرى، 

حينــه؛  يف  والبــرة  والكــوت  العــامرة 

ــدن  ــكانية يف امل ــة الس ــذت الكثاف ــام اخ ك

ــتمرة  ــورة مس ــزداد بص ــرى ت ــة الك العراقي

ــح  ــي اصب ــداد، الت ــة بغ ــيام يف العاصم الس

ثلــث ســكانها يف منتصــف الخمســينات مــن 

املهاجريــن مــن جنــوب العــراق، وقــد منــت 

ــون  ــق النازح ــا انطل ــة، ومنه ــداد الرقي ــة بغ ــي العاصم ــف يف ضواح ــكنية ورصائ ــاء س احي

ــة شــيئا فشــبئا للعمــل يف  ــاة املدين للبحــث عــن اي عمــل كان، وبالنتيجــة االنخــراط يف حي

الدوائــر الحكوميــة ويف رشكات الخدمــات والبنــاء وغرهــا.

وتبــن نتائــج التعــداد الســكاين لعــام 1965 ارتفــاع عــدد ســكان املــدن وانخفــاض واضــح يف 

عــدد ســكان االلويــة الجنوبيــة وبخاصــة يف العــامرة والبــرة والنارصيــة والديوانيــة؛ وقــد 

قــدر عــدد النازحــن بــن عامــي 1957 ـ 1965 اىل املــدن الكبــرة 330 الــف نســمة تقريبــا. 

وكانــت اغلبيــة النازحــن مــن محافظــة ميســان )%29,4( تليهــا ذي قــار ثــم ديــاىل ثــم نينوى.

ومؤخــرا، تســبب النــزوح الريفــي اىل املــدن يف ارتفــاع نســبة مــا اســامه الباحثــون »التحــرض 

الشــكي« فيهــا;  ووصــل يف العقديــن االخريــن اىل اكــر مــن%75 وامتــداد العالقــات 

العشــائرية والقيــم والتقاليــد الريفيــة، ذات 

االصــول البدويــة، اىل املــدن وســيطرتها عــى 

اخضاعهــا  وبالتــايل  الحرضيــة  العالقــات 

ــب  ــة، بحس ــس النوعي ــة ولي ــا الكمي لقوته

وصفهــم، واطلقــوا عــى ذلــك مصطلــح 

ــان  ــم ق ــداوة املقنعــة«; وبســحب رأيه »الب

ذلــك عمل عــى تشــويه العالقــات والروابط 

املدينيــة واحــداث تحــوالت بنيويــة مفاجئــة 

صعــوداً  االجتامعيــة  الطبقــات  داخــل 

ــاع عــن  ــح الشــيوخ مــع النزعــة االرســتقراطية والعســكرية للدف ــزوال، اذ توحــدت مصال ون

مصالحهــم املشــركة والوقــوف امــام الفئــات االقــل متييــزاً ولكــن   االكــر   وعيــاً   بواقعهــم   املريــر 

ــم.     ــب قوله بحس

ويلفــت املراقبــون اىل ان اســباب تــرك الريــف والهجــرة اىل املــدن ظلــت هــي عــى حالهــا 

مــن دون معالجــات جذريــة منهــا فــرص العمــل وارتفــاع مســتوى املعيشــة النســبي وتواجــد 

املصانــع واملعامــل والخدمــات واملؤسســات االجتامعيــة والصحيــة والثقافيــة والرفيهيــة 

ــة  ــى محاول ــن ع ــجع كثري ــد ش ــة ق ــش والرط ــازات الجي ــب وامتي ــام ان روات ــا، ك وغره

ــن النازحــن مــن  ــرة م ــداد الكب ــداد، برغــم  ان اســتيعاب االع ــا بغ الســكن يف املــدن ومنه

االريــاف اصبــح عبئــا ثقيــال عــى املــدن، مــام دفــع اىل منــو مناطــق ســكنية يف ضواحــي املــدن 

وبخاصــة يف العاصمــة بغــداد فحلــت مــا تســمى بالعشــوائيات محــل الرائــف املعروفــة يف 

ــا لهــم.  الحقبــة املاضيــة التــي اســتوطنها املهاجــرون قبــل ان يشــيدوا بيوت

ــة بنســبة  ــا الزراعي ــت عــن تخفيــض خطته ــد اعلن ــت ق ــة كان ــى وزارة الزراعــة العراقي وحت

%50، معللــة ذلــك بانخفــاض مناســيب امليــاه الــواردة للعــراق مــن كل مــن تركيــا وإيــران 

فضــال عــن انحســار ســقوط األمطــار منــذ 3 أعــوام، عــى اعتبــار أن %90 مــن منابــع األنهــار 

التــي تجــري يف العــراق تــأيت مــن خــارج أراضيــه.

وبعكــس البلــدان التــي تضــع سياســات متجــددة لتحســن حيــاة االريــاف، فــان العــراق مل 

يشــهد تطــورا مامثــال للحــد مــن هجــر الريــف  اىل املــدن وتشــجيع الهجــرة العكســية؛ وعــى 

ســبيل املثــال وبحســب دراســة نرتهــا وزارة العمــل الفرنســية نهايــة شــهر متــوز 2022، فــان 

نحــو 1.6 مليــون شــخص قــرروا االســتقالة مــن وظائفهــم بحثــا عــن حيــاة مختلفــة عــن تلــك 

التــي كانــوا يعيشــونها يف الســابق، برغــم أنهــم ميلكــون عقــود عمــل دامئــة، فيــام قــرر كثــر 

منهــم مغــادرة املــدن الكــرى التــي تعــج بالضجيــج للعيــش يف األريــاف، عــى وفــق الدراســة، 

ومنــذ ظهــور وبــاء فــروس كورونــا، قــررت عائــالت كثــرة كانــت تعيــش يف مــدن فرنســية 

كــرى ومنهــا العاصمــة باريــس مغــادرة املناطــق الحرضيــة باتجــاه األريــاف للعيــش قــرب 

ــات  ــدن، بحســب املتابعــن واالحصائي ــج وصخــب امل ــدا عــن ضجي ــا بعي ــة ويف كنفه الطبيع

املتعــددة.

امــا فيــام يتعلــق بالعــراق فــان الجميــع يلفــت اىل تقصــر السياســات الحكوميــة يف تحســن 

االريــاف وتشــجيع الســكان عــى الســكن فيهــا واالنتقــال اليهــا واالســتقرار فيهــا،  ويطالــب 

املديــر اإلقليمــي لدائــرة املــرق يف البنــك الــدويل يف تقريــر عــن نــدرة امليــاه وتغــر املنــاخ يف 

العــراق بتفعيــل االســتثامر ويشــدد عــى إن االســتثامر يف إدارة امليــاه املراعيــة للمنــاخ يوفــر 

فرصــة حقيقيــة لتحفيــز النمــو االقتصــادي الشــامل واألخــرض والتنميــة بالعــراق.

وأشــار يف التقريــر إىل أنــه ومــن دون اتخــاذ إجــراءات ملموســة، تــؤدي القيــود التــي يعــاين 

منهــا قطــاع امليــاه لخســائر كبــرة عــر قطاعــات متعــددة مــن االقتصــاد، وســتؤثر عــى املزيــد 

مــن الفئــات األكــر احتياجــا بــن العراقيــن؛ وقطعــا فــان ذلــك يتســبب يف تدهــور الريــف 

ودفــع الســكان اىل الهجــرة منــه واالنتقــال اىل املــدن، ويف هــذا الجانــب يتحــدث مستشــار 

وزارة الزراعــة العراقيــة ويشــر اىل توجــه مشــرك بــن وزاريت الزراعــة واملــوارد املائيــة والهيئــة 

الوطنيــة لالســتثامر للبــدء باســتثامر األرايض الزراعيــة يف محافظــات النجــف والســاموة 

لوضــع حــد للتصحــر يف البــالد؛ ومــن ثــم تحقيــق االســتقرار الســكاين.

منتصــف  فــي  ســكانها  ثلــث  اصبــح  بغــداد،  العاصمــة   
ــد  ــراق، وق ــوب الع ــن جن ــن م ــن المهاجري ــينات م الخمس
نمــت احيــاء ســكنية وصرائــف فــي ضواحــي بغــداد الشــرقية، 
ومنهــا انطلــق النازحــون للبحــث عــن اي عمــل كان ...
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رغم التحديات التي تواجه 
تبوء المرأة العراقية 
مواقع قيادية، إال أنها 
استطاعت تمثيل مناصب 
قيادية عليا كانت حكرًا 
على الرجال لعقود من 
الزمن، وما أوصلها إلى 
هذه المواقع إال إصرارها 
على تحقيق النجاح وتجاوز 
المعوقات الثقافية 
واجملتمعية السائدة.

فيلي

والعــراق مجتمــع ذكــوري، يعطــي الحــق يف 

القيــادة للرجــل أكــر مــن املــرأة، فضــال عــن 

ــم  ــا قس ــي ميلكه ــلبية الت ــات الس االنطباع

كبــر مــن البــر حــول إمكانيــة املــرأة 

ــل: »ال  ــا مث ــمعنا كالم ــا س ــادة، ولطامل للقي

تليــق القيــادة إالَّ بالرجــال«، و«املــرأة كائــن 

عاطفــي ال ميكنــه إصــدار قــرارات حازمــة«، 

و«ال تســتطيع املــرأة الفصــل مــا بــن عملهــا 

ومنزلهــا«، وغرهــا الكثــر مــن الجمــل التــي 

ــا، وال  ــرأة وتحده ــات امل ــن طاق ــم م تحّج

تعــرف مبــا متتلكــه مــن ملــكات ومهــارات 

إنســانية.

ذلــك، بالرغــم مــن أن العــراق ســابقاً ســجل 

مثــاًل أول قاضيــة مــن املنطقــة العربيــة، 

ــي،  ــامعيل حق ــة اس ــة زكي ــة الفيلي للكوردي

ــي. ــة الدليم ــرة لنزيه وأول وزي

ويعــزو مختصــون إىل انخفــاض تــويّل املــرأة 

غــر  التمثيــل  إىل  القياديــة،  للمناصــب 

املتكافــئ للمــرأة يف املراكــز اإلداريــة العليــا، 

ــن  ــا لتمك ــالزم توافره ــات ال ــف اآللي وضع

ــاء املجتمــع، كــام أن  ــادي يف بن دورهــا القي

ــة عامــة والعــراق خصوصــا  املنطقــة العربي

تعــد األقــل يف العــامل مبجــال مشــاركة املــرأة 

ــن  ــة، ولك ــية واالقتصادي ــاة السياس يف الحي

هــذا األمــر ال مينــع وجــود نســاء عراقيــات 

إثبــات  اســتطعن  ناجحــات،  قياديــات 

ــع. ــام املجتم ــن أم ــهن وقدراته انفس

وللتعــرف أكــر عــى قصــص نجــاح ملهمــة 

لعراقيــات أحــرزن تقدمــا يف مجتمعهــن، 

أجــرت مجلــة »فيــي« حــوارات مــع ثــالث 

شــخصيات نســوية مــن محافظــات مختلفة، 

شــاركن قصــة نجاحهــن والطريــق الــذي 

ســلكنه يف ســبيل تحقيــق ذلــك بعد سلســلة 

ــن الصعــاب. ــر م ــات والكث مــن املعوق

رسوة محمد رشيد

كارثة عائلية

مــن  عامــا(   41( رشــيد،  محمــد  رسوة 

محافظــة الســليامنية/ قضــاء كالر، متزوجــة 

لثالثــة أوالد، حاليــا عضــوة مجلــس  وأم 

االتحــاد  كتلــة  عــن  العراقــي  النــواب 

اإللهام 
من نون النسوة..  

قصص نجاح 

  ودور قيادي 

     لنساء العراق

سروة محمد رشيد ، عضو مجلس النواب / قضاء كالر
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الوطنــي الكوردســتاين، مــرّت رسوة يف فــرة 

طفولتهــا بظــروف عصيبــة، حيــث استشــهد 

والدهــا عــام 1984 يف منطقــة حلبجــة، 

وكانــت حينهــا تبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات، 

وبعــد تلــك الكارثــة العائليــة عــادت إىل 

كالر وتــوارت مــع عائلتهــا املكونــة مــن )أم 

ــة  ــى انتفاض ــار حت ــن األنظ ــال( ع و5 أطف

.1991

رسوة تحدثــت ملجلــة »فيــي«، عــن مرحلــة 

دراســتها وعملهــا بعــد حرمانهــا مــن أبيهــا 

ــى  ــراً حت ــه ق ــئ ل ــزال مل ينش ــذي ال ي وال

اآلن لرفــض النظــام الســابق تســليم جثامنــه 

إليهــم.

ــا  ــارت رسوة، إىل أنه ــة، أش ــد االنتفاض وبع

ــة  ــى درج ــت ع ــتها وحصل ــت دراس »أكمل

أّمهــا،  بفضــل  القانــون  يف  البكالوريــوس 

وعّينــت معــاون قضــايئ يف محكمــة بــداءة 

الســنة،  ونصــف  ســنوات   3 ملــدة  كالر 

بعدهــا محققــة يف املحاكــم، ثــم طلــب 

منهــا الحــزب أن تكــون مديــرة ناحيــة كالر 

)رئيســة وحــدة إداريــة( يف عــام 2005، 

وكانــت حينهــا أول مديــرة ناحيــة مبحافظــة الســليامنية.

»الرجــل مل يســتطع أن يفعــل شــيئا فكيــف بامــرأة!«، هــذا مــا كنــت اســمعه عنــد تســنمي 

للمنصــب تقــول رسوة، وتضيــف »لكنــي بذلــت جهــودا كبــرة حتــى أثبــت أن املــرأة ناجحــة 

ــر  ــى أك ــت ع ــرة حصل ــات األخ ــام 2019، ويف االنتخاب ــى ع ــي حت ــتمر عم يف اإلدارة، واس

األصــوات يف حــزيب كامــرأة، فلــم أصــل إىل الرملــان بالكوتــا، بــل كان صــويت كصــوت الرجــال«.

ــكي ملقاعــد الرملــان  ــإن حصــة النســاء هــي 83 مقعــدا مــن املجمــوع ال ــا، ف ــا للكوت ووفق

ــة  ــر انتخابي ــراق إىل دوائ ــم الع ــذي قّس ــات ال ــون االنتخاب ــة قان ــة 329، إال أن طبيع البالغ

متعــددة، واشــرط أن تفــوز يف كل دائــرة امــرأة واحــدة عــى األقــل، زاد مــن حظــوظ النســاء 

اللــوايت حصلــن عــى أكــر مــن 29 باملائــة مــن عــدد املقاعــد الــكي.

وتوصلــت دراســة اســتطالعية - مكونــة مــن 47 رجــال قياديــا يف مؤسســات الدولــة - أجريــت 

عــام 2013 للتعــرف عــى التحديــات التــي تواجــه تبــوء املــرأة العراقيــة يف املواقــع القياديــة 

مــن وجهــة نظــر أصحــاب القــرار الســيايس، إىل اتفــاق مــا يقــارب نصــف عينــة الدراســة عــى 

أن املجــال الــذي أبدعــت فيــه املــرأة العراقيــة هــو املجــال األرسي بنســبة %40 واالقتصــادي 

بنســبة %38 واالجتامعــي 21%.

ــل املــرأة يف  ــة بأنهــم غــر مقتنعــن بنســبة متثي ــة املبحوث ــات %57 مــن العين وبلغــت إجاب

ــة  ــا شــكلت ثقاف ــة هــذه النســبة، يف م ــد %21 مــن العين ــام أي الرملــان والبالغــة %25، بين

ــم  ــة ث ــع القيادي ــوء املــرأة يف املواق ــي تواجــه تب ــات الت املجتمــع بنســبة %68 أهــم التحدي

ــز األرسي بنســبة  ــم الحاف ــي %44 ث ــز املجتمع ــي بنســبة %51 والحاف تحــدي الوضــع األمن

.42%

محاربة مجتمعياً

ــة  ــة يف الحكوم ــب قيادي ــرأة مناص ــح امل ــرضورة من ــرأة ب ــوق امل ــطات يف حق ــب ناش وتطال

املقبلــة، والعمــل عــى تجــاوز املعوقــات 

التــي تحــد مــن قدرتهــا عــى قيــادة العمــل 

ــع. ــاء املجتم ــاركة يف بن واملش

الباحثــة  ذكــرت  الجانــب،  هــذا  ويف 

االجتامعيــة، وســن محمــد، أن »املجتمــع 

يحــارب املــرأة ويرفــض فكــرة أن تتبــوأ 

ــة  ــا ضعيف ــار أنه ــى اعتب ــا، ع ــا قيادي منصب

نالحظــه  مــا  وهــذا  عاطفتهــا،  تحكمهــا 

الوســطى  املناطــق  يف  خــاص  بشــكل 

والجنوبيــة، عــى خــالف املناطــق الشــاملية 

التــي فيهــا فســحة أكــر يف قيــادة العمــل«.

ــة  ــة »فيــي«، عــن تجرب وروت وســن، ملجل

ــل  ــت أعم ــول »كن ــا بالق ــخصية خاضته ش

يف مجــال اإلعــالم يف إحــدى املحافظــات 

الوســطى، وعــرض عــّي منصــب مديــرة 

ــي  ــن عائلت ــة، لك ــات املحلي ــدى اإلذاع إلح

ــد  ــراف والتقالي ــبب األع ــك بس ــت ذل رفض

املجتمعيــة«، معربــة عــن متنيهــا بــأن تتغــر 

ــة  ــة إىل نظــرة ايجابي نظــرة املجتمــع الحالي

ــل. ــال العم ــرأة يف مج ــن امل متّك

ــع  ــات يف مواق ــدد النســاء العراقي ــغ ع ويبل

اتخــاذ القــرار يف عــام 2000 حــوايل 400 

ــادي  ــع قي ــوع 4102 موق ــن مجم ــرأة م ام

باملواقــع  مقارنــة   98% نســبة  يشــكل 

القياديــة التــي يشــغلها الرجــل، بحســب 

ــا  ــة ودوره ــرأة القيادي ــوان )امل ــة بعن دراس

يف بنــاء املجتمــع(، وأشــارت الدراســة إىل أن 

ــرور  ــع م ــد م ــدأت تتصاع ــبة ب ــذه النس ه

ــدور  ــرأة تشــكل ال الســنوات وأصبحــت امل

اإلداريــة  املناصــب  قيــادة  يف  األســايس 

واملشــاركة يف بنــاء املجتمــع.

وبيّنــت أن نجــاح كفــاءة املــرأة يف تــويل 

املناصــب االداريــة يعتمــد عــى أهميــة 

االدارة الفعالــة بنجاح أو فشــل املؤسســة يف 

تحقيــق أهدافهــا، وأن نجــاح القائــد بالقيــام 

بالــدور القيــادي يتوقــف عــى قناعــة ورىض 

األفــراد الــذي ميــارس قيادتــه عليهــم، وذلــك 

ــه. ــاح ل وفــق األســلوب الدميقراطــي املت

ويف هــذا املجــال، يؤكــد علــامء النفــس 

واإلدارة أن مبــدأ التعامــل االيجــايب مــع 

اآلخريــن هــو أحــد مقومــات نجــاح النســاء 

يف عملهــن وتفوقهــن الوظيفــي، وأن النجاح 

ــة يرتكــز  يف العمــل ووصــول املــرأة القيادي

ــوة  ــذايت وق ــي ال ــام الوع ــن ه ــى أساس ع

ــخصية. الش

رسمية عريبي

أول مديرة مستشفى

رســمية عريبــي، طبيبــة استشــارية ألمــراض 

يف  العمــل  بــدأت  والتوليــد،  النســائية 

اختصــاص  كطبيبــة  الزبــر  مستشــفى 

العمــل  يف  تدرجــت  ثــم   ،1991 عــام  يف 

ــرة  ــن مدي ــفى م ــل املستش ــي داخ الوظيف

القســم الفنــي إىل معاونــة مديــر األجنحــة 

الخاصــة ثــم رئيســة قســم ومعــاون مديــر، 

ويف ســنة 2015 أصبحــت مديــرة مستشــفى 

ابــن غــزوان ألمــراض النســائية والتوليــد يف 

ــوم. ــذا الي ــى ه ــزال حت ــرة وال ت الب

»العمــل يف مستشــفى ابــن غــزوان أصعــب 

اتفاق ما يقارب 
نصف عينة 

الدراسة على 
أن المجال الذي 

أبدعت فيه المرأة 
العراقية هو 

المجال األسري 
بنسبة 40% 

واالقتصادي بنسبة 
%38 واالجتماعي 

.21%

نوخشه ناصح ، حاكمة حلبجة

رسمية عريبي، مديرة مستشفى ألمراض النسائية والتوليد في البصرة



 العدد 226 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ات
ـــي

اقـ
ــر

عـــ
  

37 2022
تشرين االول | اكتوبر

36

حتــى مــن املستشــفى التعليمــي والجمهوريــة«، تقــول 

ــب  ــك إىل أن »أغل ــزو ذل ــي«، وتع ــة »في رســمية ملجل

معظــم  وكذلــك  النســاء،  مــن  املستشــفى  كــوادر 

املراجعــات هــن مــن النســاء واألطفــال ويعانــون مــن 

أمــراض خطــرة، كــام أن املستشــفى يتميــز عــن باقــي 

ــه  ــاب الدخــول إلي ــن ب ــه طــوارئ م املستشــفيات بأن

ــات والخــدج«. ــة العملي وصــوال إىل صال

ــاط  ــم كل نق ــة أعل ــت: »نتيجــة لخــريت اإلداري وأضاف

ضبــط  واحــاول  املستشــفى،  يف  والقــوة  الضعــف 

ســياقات العمــل مــن لحظــة دخــول املريــض وكيفيــة 

ــه  ــى خروج ــة حت ــية وحكم ــه بدبلوماس ــل مع التعام

مــن املستشــفى معــاىف«، مشــرة إىل أن »البــرة مل 

ــد  ــفى لح ــرة مستش ــنة مدي ــذ 40 - 50 س ــهد من تش

ــفى  ــام 2015 وإىل اآلن، وأن مستش ــنمي اإلدارة ع تس

ــاء  ــن املستشــفيات بن ــن ب ــد األول م ــزوان يع ــن غ اب

عــى تقييــم العمــل فيــه، ولذلــك رشــحت ســابقا 

ــرة«. ــة الب ــام صح ــرة ع ــب مدي ملنص

ويحــدد مختصــون صفــات املــرأة القياديــة، بأنهــا 

تلــك التــي متتلــك رغبــة كبــرة يف التغيــر، كــام أثبتــت 

ــة  ــن الناحي ــل م ــى الرج ــرأة ع ق امل ــوُّ ــات تف الدراس

ــة وقــدرة عــى البحــث  ــا أكــر إيجابي ــة، وأنه اإلبداعي

مبشــاعر  اهتاممهــا  وكذلــك  التفاصيــل،  أدق  عــن 

اآلخريــن حيــث تتعاطــف مــع مــن تشــعر أنــه بحاجــة 

أو  كاملــرض  الطارئــة  الحــاالت  يف  وخصوصــا  إليهــا 

الوفــاة أو أي ظــروف قاســية ميــر بهــا أي مــن العاملــن 

ــا. ــا وإرشافه ــت إدارته تح

نوخشه ناصح

حاكمة حلبجة

ــة  ــة )منطق ــد حلبج ــن موالي ــح، م ــه ناص ــا نوخش أم

هورامــان(، متزوجــة ولديهــا ابنتــان 20 ســنة و18 

ســنة، تحدثــت نوخشــه للوكالــة، عــن كيفيــة اختيارهــا 

ملنصــب قامئقــام حلبجــة بالقــول: »تخرجــت مــن 

ــة  ــة االســايش العام ــون وتوظفــت يف مديري ــة قان كلي

ــت  ــا دخل ــام 1997، بعده ــليامنية ع ــة الس يف محافظ

ــك  ــر عمــي لذل ــت تغي ــم احبب ــة العســكرية، ث الكلي

قدمــت طلبــا يف عــام 2008 ألصبــح مديــرة ناحيــة 

ــل  ــة - وبالفع ــة اإليراني ــدود العراقي ــى الح ــارة - ع بي

ــم املنافســة  ــن الحصــول عــى املنصــب رغ ــت م متكن

ــن 2008 إىل  ــب م ــت يف املنص ــه، وبقي ــديدة علي الش

2012 رغــم التعجــب الــذي كنــت االحظــه مــن الرجال 

ــه«. ــل في ــت أعم ــذي كن ــكان ال لخطــورة امل

وتابعــت: »بعدهــا احببــت أن اكــون قامئقــام حلبجــة 

كونهــا مدينــة الشــهداء، وكان هنــاك رجــال منافســون 

ــت  ــاري وأصبح ــم اختي ــن ت ــا، لك ــب أيض ــى املنص ع

قامئقــام حلبجــة منــذ 2016 ولغايــة اآلن«، مشــرة إىل 

أن »مجتمــع حلبجــة متقبــل أن تحكمــه امــرأة، وذلــك 

ــرأة  ــا ام ــت تحكمه ــنة كان ــل 100 س ــة قب ألن حلبج

أيضــا تدعــى عديلــة خانــم، لذلــك هنــاك خلفيــة 

لحكــم املــرأة يف حلبجــة ومل يكــن غريبــا عليهــم، 

لكــن هنــاك صعوبــات بســبب األزمــة االقتصاديــة 

ــا«. ــعى إىل تخطيه ــالد، ونس ــية يف الب والسياس

ــة  ــة برئاس ــة الحالي ــرأة يف الحكوم ــل امل ــر متثي واقت

ــار  ــو/ أي ــكلت يف ماي ــي تش ــي، الت ــى الكاظم مصطف

ــي  ــن الت ــرة واملهجري ــام الهج ــن ه ــى وزارت 2020، ع

ــق عــن املكــون املســيحي، ووزارة  ــان فائ تشــغلها إيف

ــن محمــد مــن  ــي تشــغلها نازن اإلعــامر واإلســكان الت

الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين.

»البصرة لم تشهد منذ 
40 - 50 سنة مديرة 

مستشفى لحد تسنمي 
اإلدارة عام 2015 وإلى 

اآلن، وأن مستشفى 
ابن غزوان يعد األول 
من بين المستشفيات 

بناء على تقييم العمل 
فيه، ولذلك رشحت 

سابقا لمنصب مديرة 
عام صحة البصرة«.

لوحة فنية بريشة الرسامة »رشا عكاب«
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ــة  ــة لهــذه املدين ــد الطبيعــة املائي إن تحدي

كيفيــة  عــى  مهمــة  آثــار  لــه  القدميــة 

ــرب  ــا يق ــذ م ــة من ــاة الحرضي ازدهــار الحي

مــن 5000 عــام بــن نهــري دجلــة والفــرات 

، حيــث يقــع العــراق يف العــر الحديــث.

ــات االستشــعار عــن بعــد، التــي  تشــر بيان

بالد النهرين.. طائرات مسيرة تكشف 
عن "فينيسيا عراقية" عمرها 5 آالف عام            

تكشف صور الطائرات 
بدون طيار عن مدينة 
مبكرة في بالد ما بين 

النهرين تتكون من جزر 
المستنقعات.

لم يكن لهذه المستوطنة 
الحضرية مركز مدينة 
وال جدار دفاعي محاط 

بها، ساعدت عين خارقة 
لألرض في السماء على 
ترطيب مدينة قديمة 
في جنوب بالد ما بين 
النهرين، واصفة اياها 

بانها ترقى الى فينيسيا 
الهالل الخصيب.

فــــــيلي
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تــم جمعهــا يف الغالــب بواســطة طائــرة 

بــدون طيــار مجهــزة بشــكل خــاص، إىل 

تســمى  شاســعة  مســتوطنة حرضيــة  ان 

ــع  ــن أرب ــر م ــد كب ــون اىل ح ــاش تتك الج

بواســطة  متصلــة  مســتنقعات  جــزر 

ــار  ــة اآلث ــول عامل ــام تق ــة، ك ــاري مائي مج

ــة  ــن جامع ــر م ــي هام ــة امي االنروبولوجي

بنســلفانيا. 

وتضيــف هــذه النتائــج تفاصيــل مهمــة 

مــدن  ان  مفادهــا  ناشــئة  نظــر  لوجهــة 

ــع،  ــن مل تتوس ــن النهري ــا ب ــالد م ــوب ب جن

مــن  الخــارج  اىل  تقليديــا،  ُيعتقــد  كــام 

االرايض  اىل  االداريــة  واملناطــق  املعبــد 

كانــت محاطــة  التــي  املرويــة  الزراعيــة 

بســور مدينــة واحــد، وفقــا لتقريــر هامــر يف 

مجلــة ديســمر لعلــم اآلثــار األنروبولوجــي 

ترجمتــه مجلــة »فيــي«.

تقــول هامــر: »كان مــن املمكــن أن تكــون 

هنــاك طــرق متعــددة متطــورة لــيك تصبــح 

)لَكــش Lagash( مدينــة جــزر مســتنقعات 

والتغــر  البــري  االحتــالل  أعــاد  حيــث 

ــة«. ــر الطبيعي ــي تشــكيل املناظ البيئ

أو  جغــرايف  مركــز  وجــود  لعــدم  نظــرا 

طــور  فقــد   ،)Lagash )لَكــش  شــعائري 

ــة  ــة مامرســات اقتصادي كل قطــاع يف املدين

مميــزة عــى جزيــرة مســتنقعية فرديــة، 

ــت  ــة يف وق ــة االيطالي ــة البندقي ــل مدين مث

الحــق، كــام تشــكل عــى ســبيل املثــال 

ــع  ــوات م ــة أو القن ــرات املائي ــع املم تتقاط

قــد  حيــث  املســتنقعات،  جــزر  احــدى 

يكــون صيــد األســامك وجمــع القصــب مــن 

ــائد. ــو الس ــاء ه ــل البن أج

تعــرض جزيرتــان اخريــان مــن جــزر )لَكــش 

انهــا  عــى  ادلــة  املســتنقعات   )Lagash

محاطــة بجــدران مســورة محاطــة بشــوارع 

ــام  ــرة، م ــران كب ــا أف ــق به ــة ومناط مدين

تــم  القطاعــات قــد  يشــر إىل أن هــذه 

بناؤهــا عــى مراحــل ورمبــا كانــت أول مــن 

اســتقر. رمبــا حدثــت زراعــة املحاصيــل 

ــاك. ــار هن ــة الفخ ــل صناع ــطة مث وانش

تشــر صــور الطائــرات بــدون طيــار ملــا 

ــئ يف كل  ــن املحتمــل أن تكــون موان كان م

جزيــرة مســتنقعية إىل أن الســفر بالقــوارب 

يرتبــط بقطاعــات املدينــة. تظهــر بقايــا 

ــرات  ــاة يف املم ــور مش ــون جس ــد تك ــا ق م

املائيــة وبجوارهــا بــن جــزر املســتنقعات ، 

وهــو احتــامل ميكــن استكشــاف املزيــد مــن 

ــات. الحفري

ــكلت  ــي ش ــش Lagash(، الت ــت )لَك تأسس

ــامل  ــدول يف الع ــل ال ــن أوائ ــدة م ــواة واح ن

، بــن حــوايل 4900 و 4600 عــام. هجــر 

الســكان املوقــع ، املعــروف اآلن باســم تــل 

الهبــة ، منــذ حــوايل 3600 عــام ، تظهــر 

الحفريــات الســابقة. تــم التنقيــب فيــه 

ــا. ــن 40 عام ــر م ــذ أك ــرة من ألول م

لتوقيــت  الســابقة  التحليــالت  أشــارت 

يف  القدميــة  الرطبــة  األرايض  توســعات 

ــار  جنــوب العــراق التــي أجرتهــا عاملــة اآلث

مــن  بورنيــل  جينيفــر  األنروبولوجيــة 

جامعــة ســاوث كارولينــا يف كولومبيــا إىل 

يف  اخــرى  ومــدن   )Lagash )لَكــش  أن 

جنــوب بــالد مــا بــن النهريــن ُبنيــت عــى 

تــالل مرتفعــة يف االهــوار. بنــاء عــى صــور 

ــار  ــة اآلث ــت عامل ــة ، اقرح ــامر الصناعي األق

اليزابيــث ســتون مــن جامعــة ســتوين بــروك 

تتكــون   )Lagash أن)لَكــش نيويــورك  يف 

مــن حــوايل 33 جزيــرة مســتنقعية، العديــد 

ــدا. ــر ج ــا صغ منه

يقــول هامــر ان صــور الطائــرات بــدون 

طيــار قدمــت نظــرة أكــر تفصيــال عــى 

 )Lagash )لَكــش  يف  املدفونــة  الهيــاكل 

أكــر مــام ميكــن مــن خــالل صــور األقــامر 

ــعار  ــات االستش ــدة ببيان ــة. مسرش الصناعي

ــن  ــا م ــم جمعه ــي ت ــة الت ــد األولي ــن بع ع

مســتوى األرض، أمضــت طائــرة بــدون طيار 

ســتة أســابيع يف عــام 2019 يف التقــاط صــور 

عاليــة الدقــة لكثــر مــن ســطح املوقــع. 

ســاعدت رطوبــة الربــة وامتصــاص األمــالح 

تقنيــة  األخــرة  الغزيــرة  األمطــار  مــن 

ــا  ــاف بقاي ــار يف اكتش ــدون طي ــرات ب الطائ

واملمــرات  والشــوارع  والجــدران  املبــاين 

املائيــة وغرهــا مــن معــامل املدينــة املدفونــة 

بالقــرب مــن مســتوى األرض.

ــار  ــدون طي ــرات ب ــات الطائ وتقــول إن بيان

مكنــت هامــر مــن تضييــق نطــاق األجــزاء 

املكتظــة بالســكان مــن املدينــة القدميــة إىل 

ثــالث جــزر. هنــاك احتــامل أن تكــون تلــك 

ــدة  ــا املمت ــوات الدلت ــن قن ــزءا م ــزر ج الج

نحــو الخليــج الفــاريس. ســيطر معبــد كبــر 

عــى جزيــرة رابعــة أصغــر.

اآلثــار يف جامعــة شــيكاغو  عــامل  يقــول 

ــن  ــة مديري ــد ثالث ــون، أح ــتا مكامه اوغس

ــة يف  ــات التنقيــب الجاري مشــاركن يف عملي

املوقــع، إن مســبار هامــر بطائــرة بــدون 

طيــار يف )لَكــش Lagash( »يؤكــد فكــرة 

الجــزر املســتقرة واملتصلــة ببعضهــا البعــض 

ــة«. ــاري املائي ــطة املج بواس

ــى  ــار ع ــدون طي ــرات ب ــة الطائ ــر ادل تش

مســتنقعات  جــزر  يف  االحيــاء  تبايــن 

ــض  ــا والبع ــدو مخطط ــا يب ــة، بعضه مختلف

اآلخــر مرتــب بشــكل عشــوايئ ، يعكــس 

موجــات الهجــرة اىل )لَكــش Lagash( بــن 

حــوايل 4600 و 4350 عامــا، كــام يقــرح 

مكامهــون. تشــر املــواد التــي تــم التنقيــب 

شــملوا  الجــدد  الوافديــن  أن  إىل  عنهــا 

ســكان القــرى املجــاورة والبعيــدة والرعــاة 

املتنقلــن الذيــن يتطلعــون إىل االســتقرار 

وعــامل العبيــد الذيــن تــم أرسهــم مــن 

دول املــدن املجــاورة.

ــن  ــة م ــات الكثيف ــر ان التجمع ــول هام يق

املســاكن واملبــاين األخــرى يف معظــم أنحــاء 

عــرات  ان  اىل  تشــر   )Lagash )لَكــش 

ــاك  ــون هن ــوا يعيش ــاس كان ــن الن االالف م

خــالل اوجهــا. يف ذلــك الوقــت ، غطــت 

ــرات  ــدر بـــ 4 اىل 6 كيلوم ــا يق ــة م املدين

مربعــة ، تقريبــا مســاحة شــيكاغو.

مــن غــر الواضــح مــا إذا كانــت مدن شــامل 

ــوايل 6000  ــذ ح ــن من ــن النهري ــا ب ــالد م ب

عــام ، والتــي مل تكــن موجــودة يف االهــوار 

ــة  ــة منفصل ــات مدين ــى قطاع ــوي ع ، تحت

أن  املحتمــل  مــن  لكــن   .)08/5/SN: 2(

ــرى يف  ــدن أخ ــش Lagash( وم ــون )لَك تك

جنــوب بــالد مــا بــن النهريــن قــد اســتغلت 

ــتوطنات  ــن املس ــارة ب ــايئ والتج ــل امل النق

ــبوق،  ــر مس ــوا غ ــاح من ــام أت ــة ، م املتقارب

ــازي  ــو الغ ــار جيلرم ــامل اآلث ــول ع ــام يق ك

ــو. ــان دييغ ــا يف س ــة كاليفورني ــن جامع م

كمدينــة  تــرز  لجــش  ان  هامــر  يقــول 

ــن  ــن النهري ــا ب ــالد م ــوب ب ــرة يف جن مبك

مجمــدة يف الوقــت املناســب. ظلــت املــدن 

املجــاورة ماهولــة بالســكان ملــدة الــف عــام 

او اكــر بعــد هجــر لجــش، عندمــا أصبحــت 

املنطقــة اقــل مائيــا وتوســعت قطاعــات 

ــت. ــا واندمج ــول امده ــدن االط امل

 )Lagash ــش ــا يف )لَك ــر: »لدين ــول هام يق

ــدن  ــدت امل ــف ب ــة كي ــادرة لرؤي ــة ن فرص

وقــت  يف  املنطقــة  يف  االخــرى  القدميــة 

مبكــر«.

ترجمة: مجلة »فيي«

 التجمعــات الكثيفــة مــن المســاكن 
معظــم  فــي  األخــرى  والمبانــي 
أنحــاء )لَكــش Lagash( تشــير الــى 
ان عشــرات االالف مــن النــاس كانــوا 
يعيشــون هنــاك خــالل اوجهــا. فــي 
ذلــك الوقــت ، غطــت المدينــة مــا 
يقــدر بـــ 4 الــى 6 كيلومتــرات مربعة 

ــيكاغو.. ــا مســاحة ش ، تقريب
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تســعى النســاء يف العــراق، إىل االعتــامد 

عــى أنفســهن يف جوانــب الحيــاة املختلفــة، 

ليســاعدن  العمــل،  قطــاع  يف  وخاصــة 

االقتصاديــة  الظــروف  ظــل  عائالتهــن يف 

وســط  البــالد،  تعيشــها  التــي  الصعبــة 

دعــوات لتمكينهــن اقتصاديــاً واجتامعيــاً 

أيضــاً. وقانونيــاً وسياســياً وقياديــاً 

ويف جنــوب البــالد، يظهــر تحــول كبــر حيث 

بــدأ ســوق العمــل باســتقطاب النســاء إليــه، 

يف ظاهــرة تعد نــادرة.

ــدي،  ــل، هــدى الزبي ــرة التجمي ــروي خب وت

محافظــة  مركــز  الســاموة  مدينــة  مــن 

املثنــى، تجربتهــا الناجحــة يف ســوق العمــل 

املســتقبل  يف  تحقيقــه  إىل  تطمــح  ومــا 

بالقــول، »منــذ حــوايل عــام تقريبــا، بــدأت 

عمــل ماســكات طبيعيــة )مقــرات بــرة(، 

ــتحرضات  ــون مس ــخيص، ك ــتخدام الش لالس

ــريت،  ــج ب ــت تهّي ــة كان ــل التجاري التجمي

مــن  وصابــون  ماســكات  عملــت  لذلــك 

ــوفان  ــن )الش ــة م ــة، مكّون ــواد الطبيعي امل

ــب(«. ــورد والحلي ــاء ال وم

وتضيــف الزبيــدي يف حديثهــا ملجلة »فيي«، 

»مــا ســاعد فكــريت عــى االنتشــار، هــن 

ــخصية  ــابايت الش ــات حس ــايت ومتابع صديق

عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي، التــي 

كانــت بدايتهــا طــرح ســؤال عليهــن حــول 

الطبيعيــة،  املاســكات  مــع  تجربتهــن 

ورأيتهــن  برسعــة،  النســاء  وتفاعلــت 

ــاري،  ــى التج ــي ع ــج الطبيع ــن املنت يفّضل

عندهــا قــررت العمــل عــى هــذا املــروع، 

ــا  ــن خالله ــت م ــدورات وحصل ــركت ب واش

نساء النساء الــــعراق..ــــعراق..  
خطوات »جريئة« لتمكينها في سوق العمل وتحول كبير في الجنوبخطوات »جريئة« لتمكينها في سوق العمل وتحول كبير في الجنوب

عــى شــهادات ملامرســة املهنــة«.

ــل  ــة داخ ــه يف ورش ــذي متارس ــا ال ــات يف عمله ــه صعوب ــا »مل تواج ــدي إىل أنه ــر الزبي وتش

ــايت«. ــي وصديق ــة عائلت ــاندين وخاص ــع يس ــة »كان الجمي ــا«، قائل منزله

وتطمح الزبيدي أن »يكون لها كوزمتك خاصا بها مستقبال«.

وتــرى الناشــطة النســوية، رونــق عــالء، عمــل النســاء داخــل املنــزل و«األوناليــن« )وظائــف 

ــه يســاعد  ــد إيجابيــة، كون ــه فوائ العمــل الحــر واألعــامل التــي يتــم إنجازهــا عــن بعــد(، ل

النســاء يف إنشــاء مصــدر رزق لهــن.

وتدعــو عــالء خــالل حديثهــا ملجلــة »فيــي«، وزارة العمــل ومنظــامت املجتمــع املــدين، إىل 

أن »تكــون جــادة يف تقديــم ورش لتطويــر عمــل املــرأة، وتوفــر القــروض لهــن«، مؤكــدة أن 

»عمــل املــرأة مهــم لدعــم عوائلهــن ماديــا يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، وكلــام كان 

الوضــع االقتصــادي جيــدا كان املجتمــع آمنــا«.

ــن  ــة م ــوايل 29 باملئ ــاص، ح ــاع الخ ــالت يف القط ــات العام ــاء العراقي ــبة النس ــّكل نس وتش

ــات  ــن للدراس ــز النهري ــة ملرك ــة بحثي ــب ورق ــاع، بحس ــن يف القط ــكي للعامل ــوع ال املجم

واألبحــاث االســراتيجية.

ــاميل  ــن إج ــة م ــارب 49 باملئ ــي تق ــع العراق ــاء يف املجتم ــبة النس ــن أن نس ــم م ــى الرغ وع

الســكان، إال أن فرصهــن يف ســوق العمــل الزالــت ضئيلــة، إذ ال تتجــاوز نســبة النســاء 

العراقيــات العامــالت حــدود 15 باملئــة مــن حــوايل العريــن مليــون امــرأة عراقيــة، بينــام 

تقــع 85 باملئــة منهــن ضحايــا عوامــل موضوعيــة تحجــم دورهــن يف املجتمــع عمومــا وســوق 

ــدا. العمــل تحدي

ــل  ــة متث ــات الدول ــات يف مؤسس ــاء العراقي ــاركة النس ــبة مش ــإن نس ــل، ف ــب املقاب ويف الجان

نصــف العــدد الــكي، وفــق مــا رصدتــه إدارة التدريــب يف املركــز الوطنــي لــوزارة التخطيــط، 

بحســب آخــر إحصائيــة لهــا.

ويف هــذا الشــأن تقــول عضــو مجلــس النــواب العراقــي، ابتســام الهــاليل، إن »املــرأة ثــالث 

أربــاع املجتمــع، وليســت نصفــه، وهــي أســاس بنــاء املجتمــع، ومتــى مــا كانــت املــرأة صالحة 

كانــت األرسة واملجتمــع صالحــان«.

ــة  ــي هــي عضــو يف لجن ــاليل الت ــر اله وتذك

املــرأة واألرسة والطفولــة النيابيــة ملجلــة 

»فيــي«، »اشــركنا بــدورات حــول القوانــن 

وخاصــة  املــرأة،  تهــّم  التــي  التريعيــة 

ــة،  ــون الطفول ــف األرسي، وقان ــون العن قان

حتــى  اقتصاديــا،  املــرأة  متكــن  وقانــون 

تســتطيع أن تعيــل نفســها«.

ــزي  ــاز املرك ــا الجه ــة قدمه ــب دراس وبحس

النســاء  مــن  باملئــة   20 فــإن  لإلحصــاء، 

ــف األرسي،  ــن للتعني ــد تعرض ــات ق العراقي

بينــام تحــيص املفوضيــة العليــا لحقــوق 
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ــره  ــا يعت ــو م ــايض، وه ــام امل ــاء يف الع ــف للنس ــة تعني ــة آالف حال ــوايل خمس ــان ح اإلنس

متخصصــون ســببا رئيســا يضــاف إىل جملــة عوامــل أخــرى تعرقــل متكــن النســاء ودخولهــن 

ســوق العمــل يف العــراق.

وتضيــف الهــاليل، أن »املــرأة مظلومــة، وحتــى وزارة املــرأة يف الحكومــة العراقيــة تــم حذفهــا، 

فــال يوجــد اهتــامم باملــرأة، ولذلــك نحــاول تشــكيل مجلــس وطنــي للمــرأة، كــام هنــاك لجنــة 

ــا  ــرأة اجتامعي ــن امل ــن أجــل متك ــا م ــم التواصــل معه ــوزراء، ويت ــة ال ــرأة يف رئاس ــن امل متك

واقتصاديــا وقياديــا أيضــا«.

وتتابــع الهــاليل، »هنــاك جلســتان مقررتــان ملجلــس النــواب قريبــا، تتضمنــان قوانــن تخــص 

ــة مســتقلة خاصــة  ــرأة أو هيئ ــاك وزارة للم ــون هن ــأن تك ــام ب ــب فيه ــرأة، وســيتم الطل امل

باملــرأة، كــام نحــاول أن منّكــن املــرأة مبشــاريع بســيطة، مــن خــالل منــح قــروض لهــن بحــوايل 

8 ماليــن دينــار مــن وزارة العمــل، لكــن مــا يعيــق ذلــك هــو رشط الكفيــل، وهنــاك حــراك 

إلزالــة هــذا الــرط«.

وكان رئيــس الــوزراء األســبق، حيــدر العبــادي، قــّرر يف عــام 2015، إلغــاء عــدد مــن الــوزارات، 

ــديّن أســعار  ــّراء ت ــن ج ــة م ــات الدول ــل نفق ــرأة، لتقلي ــة لشــؤون امل ــا وزارة الدول ــن بينه م

النفــط واألزمــة املالّيــة التــي عصفــت بالبــالد يف تلــك الفــرة.

ــة  ــف الواجه ــرأة خل ــون امل ــا تك ــا م وغالب

بعيــدا عــن املناصــب العليــا والدرجــات 

الخاصــة يف الحكومــة، إذ تظهــر بيانــات 

صــادرة مــن وزارة التخطيــط العراقيــة لعــام 

ــرأة  ــود ام ــال، وج ــبيل املث ــى س 2018، ع

واحــدة يف منصــب مديــر عــام، مقابــل 

ــرر  ــا تتك ــبة ذاته ــال، والنس ــعة رج كل تس

ــام. ــر ع ــاون مدي ــب مع ملنص

وحتــى يف التمثيــل الحكومــي، تراجعــت 

يف  للمــرأة  السياســية  املشــاركة  نســبة 

العــراق مــن تســلم نســاء ســت وزارات يف 

ــة  ــكلت برئاس ــي تش ــة الت ــة املؤقت الحكوم

ــدة  ــة واح ــالوي يف 2005، إىل حقيب ــاد ع إي

يف حكومــة مصطفــى الكاظمــي األخــرة 

2020-2022، وقبلهــا مل تتســلم امــرأة أي 

حقيبــة يف حكومــة عبــد املهــدي 2018 - 2020.

ويف هــذا الجانــب تذكــر رئيســة جمعيــة الرحمــة اإلنســانية، فاتــن الحلفــي، أن »هنــاك حاجــة 

فعليــة لتدريــب النســاء عــى القضايــا امللّحــة التــي تخــص قضايــا وحقــوق املــرأة، وخاصــة 

التمكــن الســيايس والقانــوين واالقتصــادي«.

وتوضــح الحلفــي، التــي هــي عضــو مجلــس مفوضيــة حقــوق االنســان الســابق أيضــا، ملجلــة 

»فيــي«، أن »أي بلــد عندمــا يضعــف وضعــه االقتصــادي وينخفــض مســتواه املعــايش، فــإن 

ــا  ــاء اقتصادي ــن النس ــا تتمك ــن عندم ــاء، لك ــتوى النس ــى مس ــى ع ــه، حت ــر في ــم تك الجرائ

تصبــح غــر محتاجــة ألي جهــة، وبذلــك تســتقر العائلــة باســتقرار الوضــع االقتصــادي«.

وتواصــل حديثهــا، أن »جمعيــة الرحمــة، تعمــل عــى تدريــب النســاء اقتصاديــا، أمــا التأهيــل 

االقتصــادي فهــذا يحتــاج إىل تدخــل حكومــي لتوفــر األمــوال الالزمــة لذلــك، وتســعى 

ــذا الخصــوص«. ــة به ــة يف الحكوم ــات التنفيذي ــع الجه ــة إىل التواصــل م الجمعي

وعــن عــدد املتدربــات اللــوايت تلقــن تأهيــال مهنيــا، تقــول الحلفــي، أنــه »تــم تدريــب أكــر 

مــن 3600 امــرأة، ومــن مســتويات مختلفــة، عــى اســتخدام الحاســوب والخياطــة وغرهــا، 

وافتتــح البعــض منهــن مشــاريع صغــرة، مثــل مكاتــب استنســاخ ومــا شــاكل لــك«.

ويؤكــد تقريــر للبنــك الــدويل صــدر عــام 2020، أن مشــاركة املــرأة العراقيــة يف ســوق العمــل 

تعتــر منخفضــة، بحيــث تشــكل أقــل مــن 

15 يف املئــة فقــط.

ــل  ــاك أق ــر، إن »هن ــك يف التقري ــال البن وق

ــاركن يف  ــاء يش ــن النس ــة م ــن 15 يف املئ م

ــراق واألردن،  ــن الع ســوق العمــل يف كل م

و26 يف املئــة فقــط يف لبنــان، مبينــا أن 

»هــذه النســب تعــد مــن بــن أدىن معدالت 

مشــاركة املــرأة يف العمــل عــى مســتوى 

ــامل«. الع

وحــدة  أعدتهــا  دراســة  تشــر  بينــام 

التابعــة  االجتامعــي  النــوع  إحصــاءات 

وزارة  يف  لإلحصــاء  املركــزي  للجهــاز 

النســاء  توزيــع  أن  العراقيــة،  التخطيــط 

ــاً،  حســب قطاعــات العمــل ال يبــدو متوازن

ــا  ــط فيه ــات تنش ــاك قطاع ــر أن هن فيظه

النســاء عــى حســاب قطاعــات أخــرى.

أكــر  هــي  والحكومــي  العــام  فالقطــاع 

القطاعــات الجاذبــة ملشــاركة املــرأة، حيــث 

ــة  ــة مقارن ــت النســبة حــوايل 78 يف املئ كان

ــوى  ــكل س ــي مل تش ــات، الت ــي القطاع بباق

21 يف املئــة يف القطــاع الخــاص، مــع اإلشــارة 

ــب النســاء العامــالت يف القطــاع  إىل أن أغل

ــات. ــن النســاء الريفي الخــاص هــنَّ م

ــالت،  ــاء العام ــد النس ــل عن ــة العم ــا بيئ أم

ــد  ــورة عن ــل خط ــي أق ــة، فه ــا للدراس وفق

ــة مــع عمــل الرجــال، فقــد أظهــرت  املقارن

املئــة مــن  أكــر مــن 82 يف  أن  النتائــج 

ــة عمــل غــر خطــرة  النســاء يعملــن يف بيئ

ــور  ــن الذك ــة م ــاك 46 يف املئ ــل هن باملقاب

ــة. ــل مامثل ــواء عم ــا يف أج ــون أيض يعمل

وبحســب األرقــام والبيانــات التــي أصدرتهــا 

منظمــة العمــل الدوليــة، العــام املــايض، 

حــول املســاواة بــن الجنســن، بلــغ معــدل 

ــل  ــوق العم ــة يف س ــرأة العربي ــاركة امل مش

18.4 يف املئــة، وهــو املعــدل األدىن يف العــامل 

مقارنــة باملتوســط العاملــي الــذي يبلــغ 48 

ــة. يف املئ

 »المرأة مظلومة، 
نحاول تشكيل 
مجلس وطني 

للمرأة، كما هناك 
لجنة تمكين المرأة 
في رئاسة الوزراء، 
ويتم التواصل معها 

من أجل تمكين 
المرأة اجتماعيا 

واقتصاديا وقياديا 
أيضا «.
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تثــر مســودة قانــون »معالجــة التجــاوزات 

الســكنية« التــي قرأهــا مجلــس النــواب 

وانتقــادات  رفضــا  أوىل،  قــراءة  العراقــي 

ــى  ــق ع ــك املناط ــي تل ــن قاطن ــعة، م واس

لهــم  بينــوا أن  الخصــوص، وفيــام  وجــه 

ــم  ــدم مطالبته ــة لع ــى الدول ــل« ع »الفض

بحقوقهــم، يؤكــد برملانيــون أن هنــاك ســعيا 

لطــرح القانــون يف املجلــس »حتــى قبــل 

ــف. ــكل مكث ــه« بش قراءت

األكر ترضرا

ــي تســكن يف  ــة الت ــة أم رقي ــول املواطن وتق

ــالء،  إحــدى مناطــق التجــاوز مبحافظــة كرب

إن  »تجــاوزا«،  تســميتها  ترفــض  والتــي 

»أبنــاء البلــد لديهــم حــق يف الســكن وفقــا 

ــة  ــى الدول ــون ع ــن متفضل ــتور، ونح للدس

ــا الصمــت وعــدم الشــكوى ضدهــا  اللتزامن

ــا«. ــة بحقوقن واملطالب

أن  »فيــي«،  ملجلــة  رقيــة  أم  وتضيــف 

»الحكومــة تعمــل ضــد املواطــن، فــال توّفــر 

لــه الســكن املالئــم الــذي كفلــه الدســتور«، 

وتريــد أخــذ ايجــار مــن قاطني العشــوائيات 

الذيــن لــو كانــوا ميلكــون مبلــغ اإليجــار 

بيــوت  التجــاوزات، وأغلبهــا  مــا ســكنوا 

متهالكــة مــن الصفيــح أو البلــوك، بــل كانــوا 

ســيلجأون إىل دور نظيفــة تحفظهــم مــن 

ــيئة«. ــة الس ــة والبيئي ــروف الجوي الظ

ــة مــن الحكومــة  ــة أم رقي ــب املواطن وتطال

تلــك  ومتليكــه  املواطــن  مــع  »الوقــوف 

ــه، فاملواطــن  ــار من ــدل أخــذ ايج األرايض ب

الــذي يســكن يف التجــاوز هــو األكــر تــرضرا 

يف املجتمــع، فــال ميلــك راتبــا أو مصــدر 

دخــل مضمــون، بــل أغلــب الســاكنن هــم 

ــال«. ــم أطف ــبة ولديه ــن الكس م

وتشــر يف ختــام حديثهــا، إىل أن »لفــظ 

التجــاوز ال يفــرض أن ُيطلــق عــى ســاكني 

تلــك البيــوت، فهــم مل يأتــوا مــن دول أخرى 

وتجــاوزوا عــى األرايض العراقيــة، بــل هــم 

ــو الجنســية وهــذا بلدهــم«. عراقي

ــن  ــى يف 8 تري ــواب أنه ــس الن وكان مجل

األول الحــايل، »القــراءة االوىل ملروع قانون 

واملقــدم  الســكنية  التجــاوزات  معالجــة 

مــن لجــان الخدمــات واالعــامر والقانونيــة 

واملاليــة ملعالجــة التجــاوزات الســكنية عــى 

أرايض مملوكــة للدولــة، أو البلديــات ضمــن 

حــدود التصاميــم االساســية قبــل تاريــخ 

نفــاذ هــذا القانــون«، بحســب بيــان للدائــرة 

ــواب. ــس الن ــة ملجل االعالمي

ودعــا البيــان اىل »تصحيــح الوضــع القانــوين 

التــي  االرايض  بتأجرهــم  للمتجاوزيــن 

تجــاوزوا عليهــا بإنشــاء دور ســكنية ولغرض 

ــدة  ــارات العائ ــى العق ــاوزات ع ــع التج من

للدولــة والبلديــات ضمــن حــدود التصاميــم 

التجــاوزات  وإزالــة  للمــدن،  االساســية 

التــي حصلــت عليهــا وتأســيس صنــدوق 

لتمويــل مشــاريع تطويــر تجمعــات العمــل 

ــر«. ــمولة بالتطوي ــوايئ املش العش

املــدن  يف  العشــوائية  املناطــق  وتعــد 

ــي تواجــه  ــر املشــاكل الت ــن أك ــة م العراقي

عمــوم  يف  املجتمعــي  والتطــور  الدولــة 

البــالد.

التخطيــط،  وزارة  باســم  املتحــدث  وكان 

عبــد الزهــرة الهنــداوي، قــال يف حديــث 

ســابق ملجلــة »فيــي« ان »هنــاك 4000 

ــراق،  ــوم الع ــوايئ يف عم ــع عش ــف مجم ال

تضــم هــذه العشــوائيات 522 الــف وحــدة 

ســكنية، أي أن هنــاك 522 ألف ُأرسة تعيش 

ــة  ــا أن »حص ــوائيات«، مبين ــذه العش يف ه

العاصمــة بغــداد مــن هــذه العشــوائية 

هــي الربــع، وبواقــع 1022 عشــوائية، تليهــا 

البــرة بواقــع 700 مجمــع عشــوايئ«، الفتــا 

إىل أن »أقــل املحافظــات التــي تتواجــد فيهــا 

ــالء بواقــع  العشــوائيات هــي محافظــة كرب

ــا  ــا عشــوائيا والنجــف 99 مجمع 98 مجمع

ــوائيا«. عش

ويعــزو مواطنــون مــن ســكنة العشــوائيات 

التقــت بهــم مجلــة »فيــي« يف وقت ســابق، 

فيلي

»تأجير التجاوز«.. 
مشروع قانون يثير الجدل بين أصحاب »المقاعد« و»العشوائيات«
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الســبب الــذي دفعهــم إىل الســكن يف هــذه 

املناطــق إىل »الفقــر والحرمــان وعــدم توفــر 

الســكن املالئــم«.

ــادة 30  ــي يف امل ــتور العراق ــل الدس »ويكف

الســكن املناســب للمواطــن بالنــص التــايل:ـ 

)تكفــل الدولــة املقومــات األساســية للعيش 

ــل  ــم الدخ ــن له ــة تؤم ــرة كرمي ــاة ح يف حي

الفقــرة  ويف  املالئــم(  والســكن  املناســب 

الثانيــة مــن املــادة نفســها )توفــر لهــم 

الســكن(«، وفــق بيــان للنائــب محمــود 

الســالمي.

ويعلــن الســالمي رفضــه »مســودة القانــون 

الســكنية والتــي  التجــاوزات  يف معالجــة 

ارســلت مــن قبــل الحكومــة الحاليــة والتــي 

تشــر إىل إيجــار ملــدة 25 ســنة وفــق رشوط 

يحددهــا هــذا القانــون«، مؤكــدا عزمــه 

ــتحقن«. ــك املس ــح متلي ــه لصال ــل فقرات »تعدي

غر متوقع

ــوي،  ــة املوس ــة مديح ــة، النائب ــامر النيابي ــات واالع ــة الخدم ــو لجن ــروي عض ــا ت ــن جهته م

مجريــات طــرح مســودة القانــون بالقــول، إن »رئيــس املجلــس أرّص عــى طرحــه يف جلســة 

ــر، لكــن  ــادئ األم ــات يف ب ــة الخدم ــون إىل لجن ــم القان الســبت املــايض، وكان يفــرض تقدي

تفاجأنــا بوجــوده عــى جــدول األعــامل دون عرضــه عــى اللجنــة، بداعــي أن ذلــك جــاء بنــاء 

عــى طلــب الكتــل السياســية«.

ــات،  ــة الخدم ــس لجن ــم رئي ــن تقدي ــم م ــى الرغ ــي«، »وع ــة »في ــوي ملجل ــح املوس وتوض

ــم  ــه ُرفــض وت ــه طلب ــس، لكن ــه إىل رئاســة املجل ــل قراءت ــا بتأجي ــل، طلب ــب محــام خلي النائ

ــه«. ــى قراءت األرصار ع

وتبــن املوســوي، »وعنــد ســؤال الكتــل السياســية عــن اطالعهــم عــى القانــون مســبقا ومــن 

ضمنهــا كتلــة بــدر التــي انتمــي إليهــا، كانــت إجابتهــم واحــدة، وهــي أن القانــون مل يطــرح 

عليهــم يف املــايض، وإمنــا جــاء مــن الحكومــة الحاليــة إىل رئاســة املجلــس مبــارشة، واألخــرة 

وضعتــه ضمــن جــدول االعــامل«.

ــة  ــص اىل »أهمي ــا، وخل ــات اجتامع ــة الخدم ــدت لجن ــون، عق ــراءة القان ــن ق ــوم م ــد ي وبع

تعديلــه وعــدم املــي فيــه اال اذا كان يف صالــح املواطــن، وكذلــك تقــرر اســتضافة الــوزارات 

والدوائــر املعنيــة باملوضــوع ســواء يف بغــداد واملحافظــات خــالل الجلســات الرملانيــة 

ــوي. ــق املوس ــة«، وف املقبل

مــن جهتهــا، أعلنــت كتلــة دولــة القانــون النيابيــة، رفضها مقــرح اســتئجار املناطق العشــوائية 

لســاكنيها ضمــن قانــون معالجــة الســكن العشــوايئ، الــذي ناقشــه الرملــان يف جلســة الســبت، 

مطالبــة »بتمليــك هــذه املناطــق لقاطنيهــا«، وفــق بيــان للكتلة.

ما الحل؟

ــكن«،  ــة الس ــل أزم ــة لح ــا الحكوم ــل عليه ــي تعم ــة الت ــون »اآللي ــراء اقتصادي ــد خ وينتق

مشــددين عــى »رضورة وضــع دراســة شــاملة للعمــل عــى بنــاء مشــاريع اســكان وفــق رؤيــة 

حديثــة متطــورة، ُتســّهل عــى املواطــن البســيط وذوي الدخــل املحــدود اللجــوء إليهــا«.

وقــال الباحــث االقتصــادي، أحمــد عيــد، يف وقــت ســابق ملجلــة »فيــي«، إن »أزمــة الســكن 

يف العــراق تضــاف إىل املشــاكل الكبــرة التــي يواجههــا املواطــن العراقــي، ومــا تقدمــه الدولــة 

للمواطــن اليــوم، ال يرتقــي بــأن يســمى حــاًل ملشــاكله«.

وأضــاف عيــد، »ألن القــروض املقدمــة مــن املــرف العقــاري أو ضمــن مــا يســمى مبــادرة 

ــل  ــكنية، تجع ــدات س ــاء وح ــراء أو بن ــد ل ــدون فوائ ــروض ب ــح ق ــكان، مبن ــدوق االس صن

املواطــن أو املوظــف يف حــرج شــديد، نتيجــة ملــا يرتــب عليــه مــن دفــع شــهري لألقســاط 

ــن إىل عــدم التوجــه إىل االقــراض«. ــع الكثري ــه عــى الســداد، مــام دف يفــوق قدرت

وتابــع، أن »مشــاريع اإلســكان املحــدودة 

ــا  ــتفد منه ــراق، مل يس ــا يف الع ــول به املعم

الدخــل  أصحــاب  أو  البســيط  املواطــن 

املحــدود، إمنــا املســتفيدون هــم املتنفــذون 

ممــن  أو  األمــوال،  رؤوس  وأصحــاب 

ميتلكــون دخــل وعائــد مــايل مرتفــع«.

وأكــد الباحــث االقتصــادي، أن »العــراق 

ــكنية  ــدة س ــوين وح ــة إىل ملي ــوم بحاج الي

ــرص اإلســكان  ــؤ ف للوصــول إىل نقطــة تكاف

ــن  ــد م ــوائيات، وللح ــى العش ــاء ع والقض

ــع  ــن وض ــد م ــراق الب ــكن يف الع ــة الس أزم

دراســة شــاملة للعمــل عــى بنــاء مشــاريع 

متطــورة،  حديثــة  رؤيــة  وفــق  اســكان 

وذوي  البســيط  املواطــن  عــى  تســّهل 

الدخــل املحــدود اللجــوء إليهــا«.

ويحتــاج العــراق إىل نحــو 1,500,000 ألــف 

وحــدة ســكنية بصــورة عاجلــة للوصــول إىل 

نقطــة ميكــن الحديــث معهــا عــن تكافــؤ يف 

فــرص االســكان والقضــاء عــى العشــوائيات، 

بحســب آخــر إحصائيــة لــوزارة التخطيــط.

ــل  ــت قب ــة طرح ــة العراقي ــت الحكوم وكان

نحــو عــام، مــروع »داري« يف محاولــة 

لحــل أزمــة الســكن املتفاقمــة، وتقــدم عــر 

ثالثــة ماليــن  نحــو  االلكرونيــة  املنصــة 

مواطــن للحصــول عــى قطعة أرض ســتكون 

مــدن  إلنشــاء  املــدن،  أطــراف  يف  غالبــا 

ــة  ــى تحتي ــة إىل بن ــتكون بحاج ــدة س جدي

ــامل. ــواق أع وأس

ــكن  ــة س ــن أزم ــاين م ــراق يع ــر أن الع يذك

ــاً  ــكانه قياس ــدد س ــد ع ــراً لتزاي ــة نظ خانق

ــى  ــالوة ع ــكنية، ع ــات الس ــدد املجمع بع

ــن  ــدود ع ــل املح ــن ذي الدخ ــز املواط عج

بنــاء وحــدة ســكنية خاصــة بــه بســبب 

غــالء األرايض واملــواد اإلنشــائية.
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الرصاص العشوائي يقتل الناس في الشوارع 
والسالح ينتشر في المنازل 

االول   تشــرين  مــن  الســادس  فــي 

2022  كشــف مديــر عــام صحــة 

بغــداد الرصافــة، عــن إن مستشــفى 

 145 اســتقبل   العصبيــة  الجملــة 

شــخصا مصابــا بطلــق ناري عشــوائي،  

فيمــا قــال مستشــفى الشــيخ زايــد 

 203 تســلم   انــه  ايضــا  ببغــداد 

مصابيــن بحالــة طلــق ناري عشــوائي.

فــــيلي
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وكانــت بيانــات كشــف عنهــا مستشــفى 

الجملــة العصبيــة يف العاصمــة العراقيــة 

بغــداد يف  عــام 2021 اظهــرت ان ذلــك 

العــام شــهد إصابــة نحــو 84 شــخصا بطلــق 

ــوايئ،  ــي العش ــة الرم ــرأس نتيج ــاري يف ال ن

وحــده.  املستشــفى  بيانــات  بحســب 

إىل  الحــوادث  هــذه  غالبيــة  واحتاجــت 

عاجــل وحتــى دخــول  تداخــل جراحــي 

العنايــة املركــزة.

ــه ال تتواجــد إحصــاءات رســمية  ــم ان وبرغ

ضحايــا  مــن  واملصابــن  القتــى  لعــدد 

بحســب  البــالد،  يف  العشــوايئ  الرصــاص 

ــة  ــؤوال يف وزارة الصح ــن، إال أن مس املراقب

وصــل  العــدد  هــذا  أن  يؤكــد  العراقيــة 

.2021 عــام  يف  للمئــات 

وبــرأي املراقبــن فانــه عنــد متابعــة االرقــام 

ــار  ــالق الن ــن باط ــداد املصاب ــظ ان اع يالح

ــرور  ــع م ــد والتنخفــض م العشــوايئ تتصاع

الوقــت، وان تطمينــات الجهــات االمنيــة 

ــة روع الســكان  ــن تنفــع يف تهدئ ــة ل املعني

وقلقهــم عــى افــراد ارسهــم مــن التعــرض 

ــن  ــر م ــر كث ــذي ي ــوايئ، ال ــي العش للرم

العراقيــن عــى اللجــوء اليــه مبناســبة او 

ــبة.  ــن دون مناس ــى م حت

وتقــول أرملــة يف العقــد الرابــع مــن عمرهــا، 

ــة  ــة ناري ــه طلق ــت جمجمت ــا اخرق ان ابنه

اســتقرت يف رأســه عنــد بــاب املحــل الــذي 

ــه  ــرة اىل ان ــي، مش ــر يوم ــه بأج ــل في يعم

كانــت قــد مــرت يف الحــي زفــة عــرس 

وأطلــق  ببغــداد  الرحامنيــة  منطقــة  يف 

املحتفلــون عيــارات ناريــة فرحــاً بالعريــس.

متــوف  اقربــاء  عــن  ينقــل  حادثــة،  ويف 

قولهــم ان عائلتــه حاولــت نقلــه إىل أقــرب 

ــوه  ــتقبلوه وحول ــم مل يس ــفى، لكنه مستش

إىل مستشــفى الجملــة العصبيــة، وهنــاك مل 

يتوفــر لــه رسيــر يف الطــوارئ  ثــم ُنقــل إىل 

ــن  ــل م ــد أق ــويف بع ــوك فت مستشــفى الرم

ــزة، إذ مل  ــة املرك ــة العناي ــاعة يف رده 48 س

ــاء مــن إخــراج اإلطالقــة مــن  يتمكــن األطب

ــه، عــى  رأســه بســبب عــدم اســتقرار حالت

ــم. ــق وصفه وف

ويقــول عــم الضحيــة تعليقــا عــى الحــادث  

»رفعنــا دعــوى عــى أصحــاب العــرس، فهــم 

يبعــدون 300 مــر فقــط عــن منــزل أخــي 

املرحــوم وابنــه، ســبعة شــبان يحملــون 

ــار داخــل حــي  الكالشــنكوف ويطلقــون الن

شــعبي مكتــظ بالســكان، حتــاًم ســتحل 

يظهــر  فديــوي  تســجيل  ولدينــا  كارثــة، 

عشــوائية الرمــي وطيــش الشــباب يف الزّفــة 

ــرس  ــي وخ ــن أخ ــرست اب ــتهتارهم، خ واس

ــة يف فــوز  ــاء والصبي ــاء واألبن ــر مــن اآلب كث

ــن  ــوىف، ل ــييع مت ــرس أو تش ــب أو ع منتخ

حــل  أي  ونرفــض  القانــون  إىل  إال  نلجــأ 

عشــائري، فالقانــون هــو ســيد الجميــع، 

ــن  ــام فل ــق ع ــن ح ــث ع ــُت أبح ــا دم وم

ــل  ــأتذكر كل األرام ــل س ــذواًل، ب ــف مخ أق

يف  وســأمي  ودموعهــن  واملفجوعــات 

قضيتــي« بحســب تعبــره.

الكبــر  االنتشــار  ظــل  يف  هــذا  يحــدث 

للســالح املنفلــت برغــم مناشــدات وزارة 

الداخليــة اىل االهــايل، اذ ســبق وان حــددت  

آليــة التقديــم عــى حيــازة الســالح املرخــص 

فيــام حــذرت مــن عقوبــات قانونيــة بحــق 

ــوين. ــر قان ــه بشــكل غ ــن علي الحائزي

ــى  ــوزارة إن ع ــم ال ــدث باس ــول املتح ويق

الراغبــن بالتقديــم عــى رخصــة الســالح 

وحيازتــه التقديــم الكرونيــا عــى موقــع 

مطابقــة  خــالل  ومــن  الداخليــة،  وزارة 

كان  إن  املتقــدم  اعــالم  يجــري  الــروط 

ال. أم  الســالح  بحيــازة  مشــمواًل 

وأضــاف، أن »هنــاك فئــات يف املجتمــع 

ســمح لهــم بحيــازة الســالح مثــل االعالميــن 

ــون  ــم يتعرض ــن، كونه ــن واملحام والصحفي

ــاب  ــاً أصح ــم وايض ــب عمله ــد حس للتهدي

الخاصــة،  والدرجــات  واألعــامل  املــال 

باإلضافــة إىل وجــود رشوط تطبــق عــى 

املتقــدم تتمثــل بالفحــص الطبــي والنفــي 

ــالح«،  ــتعامل الس ــى اس ــه ع ــص قدرت وفح

ــه. ــب قول بحس

لحمــل  القانونيــة  العقوبــة  أن  وأردف، 

بنــوع  ترتبــط  املرخــص،  غــر  الســالح 

الســالح اذا كان حربيــاً وإن كان مشــمواًل 

ــول  ــه يق ــا؛ لكن ــازة الســالح مــن عدمه بحي

إن وزارتــه »تتبــع إجــراءات مشــّددة يف أي 

منطقــة يحــدث فيهــا رمــي عشــوايئ، حيــث 

ــن  ــر م ــدد كب ــى ع ــض ع ــاء القب ــم إلق يت

ــم  ــك وإحالته ــوا بذل ــن قام ــخاص الذي األش

إىل املحاكــم املختصــة وفــق املــواد القانونيــة 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي«، عــى حــد 

ــه. قول

املــادة  أن  وحقوقيــون  قضــاة  ويقــول 

الخامســة مــن قانــون األســلحة تناولــت 

تصدرهــا  وزارة  التــي  اإلجــازات  أنــواع 

وحمــل  حيــازة  إجــازة  وهــي  الداخليــة 

ــازة  ــازة حي ــاده أو إج ــاري وعت ــالح الن الس

يف  ووردت  إصالحــه  النــاري  أو  الســالح 

ذاتــه  القانــون  مــن  السادســة  املــادة 

ــي يجــب توفرهــا يف الشــخص  الــروط الت

 الــذي يتقــدم بطلــب الحصــول عــى إحــدى 

تلــك اإلجــازات، عــى حــد قولهــم.

وعــن انتشــار الســالح بصــورة كبــرة يف 

املــدن والقــرى، يــرى القضــاة أن هــذه 

ــيام  ــي الس ــن املجتمع ــدد االم ــرة ته الظاه

األســلحة واســتعاملها  تواجــد  مــع كــرة 

يف النزاعــات العشــائرية، وقــد أدى ذلــك 

اىل نــزوح جامعــي مــن بعــض املناطــق 

التــي شــهدت ظاهــرة النزاعــات باألســلحة 

تريــح  بحســب  واملتوســطة،  الخفيفــة 

ــاض. ق

وينــوه اىل قــرار مجلــس القضــاء االعــى 

الــذي عــد الدكــة العشــائرية فعــاًل إرهابيــاً، 

ويــرى  أن »هــذه الخطــوة اســهمت يف الحد 

مــن هــذه الظاهــرة التــي ســادت املجتمــع 

ــاض  ــهم يف انخف ــا يس ــرة م ــة االخ يف اآلون

النزاعــات  يف  الســالح  اســتعامل  ظاهــرة 

ــه. العشــائرية«، عــى حــد وصف

ويتحــدث قــايض محكمــة تحقيــق الرصافــة 

ــي يف  ــون ســنه املــرع العراق ــن أول قان ع

تنظيــم وحيــازة الســالح، وكان إبــان العهــد 

امللــيك إذ صــدر القانــون رقــم 47 لســنة 

ــام  ــدة لنظ ــة جدي ــرت صياغ ــم ج 1932 ث

القانــون  األســلحة ســنة 1979 واســتثنى 

بعــض املوظفــن الكبــار واألعيــان والنــواب 

وبعــض املوظفــن الحكوميــن ممــن يلزمهــم 

واجبهــم حمــل الســالح وينتهــي االســتثناء 

ــن  ــتمرت القوان ــة؛ واس ــاء الخدم ــد انته بع

بالصــدور الحقــاً إىل أن رشع القانــــــون 

النــــافذ حاليــاً وهــو قانــون األســـــلحة رقم 

ــادر يف 20 /3 /2017. ــنة 2017 الص 51 لس

ــن  ــادة األوىل م ــايض إىل أن امل ــص الق وخل

قانــون األســلحة قــد ذكــرت أنــواع الســالح 

النــاري ويشــمل املســدس والبندقيــة اآلليــة 

مسدســات  يشــمل  وال  الصيــد  وبندقيــة 

األلعــاب الرياضيــة التــي تحــدث صوتــاً 

أو  األثريــة  األســلحة  وكذلــك  لالنطــالق 

ــي غــر مشــمولة  ــة فه ــة او التذكاري الرمزي

ترخيــص،  اىل  بحاجــة  وليســت  بالقانــون 

بحســب قولــه، مزيــدا ان تحديــد نــوع 

ــة املختصــة  الســالح يرجــع اىل الجهــة الفني

وهــي مديريــة األدلــة الجنائيــة يف وزارة 

الداخليــة بعــد إرســال الســالح للفحــص 

مخالفــاً  ســواء  الفعــل  وتحديــد  الفنــي 

للقانــون أم غــر مخالــف بصفتــه ليــس 

ــه  ــص بحمل ــاج لرخي ــاً وال يحت ــالحاً ناري س

محكمــة  أو  التحقيــق  لقــايض  وحيازتــه 

املوضــوع بعــد احالــة الدعــوى عليهــا، عــى 

ــه. ــد وصف ح

ويلفــت املراقبــون اىل انــه برغــم أن القانــون 

العراقــي يعاقــب عــى حمــل الســالح مــن 

العيــارات  إطــالق  وعــى  رخصــة،  دون 

الناريــة يف املناســبات بعقوبــة تصــل إىل 

»الرمــي  أن  إال  ســنوات،  ثــالث  الســجن 

العشــوايئ« مــا يــزال منتــرا بقــوة بــن 

أوســاط العراقيــن، بحســب قولهــم.

اإلطالقــات  اســتمرار  إن  محــام  ويقــول 

»االســتخفاف  عــى  دليــل  الناريــة 

بالقانــون«، عــادا أن هنــاك حاجــة لتريــع 

»قوانــن رادعــة، تواكــب تطــورات املرحلــة 

تعبــره. بحســب  نعيشــها«،  التــي 
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مترو وقطار العراق المعلق    
بمواجهة الزحام وتدهور الطرق!              

دول  جميــع  تركــز 

تنشــيط  العالــم علــى 

العــام  النقــل  وتنميــة 

اســاطيله  ومضاعفــة 

لذلــك  لمــا  باســتمرار، 

مــن فوائد جمــة تتعلق 

وانســيابية  بالبيئــة 

النــاس  وتنقــل  المــرور 

وتســهيل  والبضائــع 

حياتهــم؛ لــذا نجــد ان 

العــام  النقــل  وســائط 

»المتــروات«  ومنهــا 

وشــبكات  والقطــارات 

المعلقــة  »التلفريــك« 

ومنشــآت النقــل العــام 

الفتــة  بصــورة  تنتشــر 

اعدادهــا  وتتعاظــم 

الســكان. تزايــد  مــع 

محافظــة كربــالء قــد   أعلنــت يف شــهر 

تنفيــذ  عزمهــا   2021 الثــاين  تريــن 

ــة،  ــات حديث ــر باص ــام ع ــل ع ــروع نق م

ــالت،  ــل واملواص ــع وزارة النق ــيق م بالتنس

ــالء يف حفــل  ــال محافــظ كرب ــا، ق ويف حينه

انطــالق الباصــات، ان »هــذه املرحلــة متثــل 

الخطــوة االوىل يف انطــالق النقــل العــام يف 

املحافظــة وســتكون هنالــك وجبــات اخــرى 

مــن الباصــات للوصــول اىل ١٠٠ بــاص«؛ اال 

ــوم 14 آذار  ــه يف ي ــون ان ــن يقول ان املراقب

2022, ومل متــي مــدة طويلــة عــى افتتــاح 

املرحلــة االوىل مــن باصــات النقــل العــام يف 

كربــالء، املكــون مــن 10 باصــات تابعــة اىل 

الركــة العامــة لنقــل املســافرين والوفــود 

يف وزارة النقــل، و بحضــور املحافــظ ومديــر 

عــام الركــة حتــى ركنــت هــذه الباصــات 

يف مــرآب تابــع للــوزارة يف العــراء وغطتهــا 

ــم. ــة، بحســب قوله االترب

نــرت يف  ويبــن مصــدر يف تريحــات 

ــر  ــح غ ــروع اصب ــالم ان »امل ــائل االع وس

ــي  ــه ال تغط ــل علي ــد وان واردات العم مج

ــات  ــة، وان الباص ــود والصيان ــف الوق تكالي

عرضــت عــى ســائقن اهليــن للعمــل عليهــا 

مقابــل تســديد اجــور الوقــود والصيانــة 

لكنهــم رفضــوا العــرض، وهــو مــا دفــع 

ادارة الركــة اىل تســليم عــدد منهــا اىل 

ــق  ــور متف ــل اج ــة مقاب ــات حكومي مؤسس

عليهــا، أّمــا مــا تبقــى منهــا فــرك بالعــراء«، 

ــه. عــى حــد وصف

امــا ســكك الحديــد وبرغــم تريــح مديــر 

عــام رشكــة »ســكك حديــد العــراق بتاريــخ 

بهــذا  جــادة  »رشكتــه  ان    2022/1/20

املــروع«، وتطرقــه اىل اجتــامع مرتقــب 

مــع  الثــاين 2022   كانــون  شــهر  نهايــة 

املــالكات الفنيــة والهندســية الركيــة فضــال 

ــراق،  ــتان الع ــم كوردس ــالكات إقلي ــن م ع

املتخصصــن  وبحســب  العــراق  ويف 

ــا  ــن 40 عام ــر م ــذ أك ــه ومن ــن فان واملراقب

ــداد« أو  ــرو بغ ــن »م ــون ع يســمع العراقي

الســنوات مل  تلــك  »قطــار بغــداد«، وكل 

تــك كافيــة لتشــييده ليكــون وســيلة النقــل 

األكــر اســتعامال يف العاصمــة العراقيــة، مــع 

اإلشــكاليات التــي تفاقمــت طــوال تلــك 

الســنوات، بحســب قولهــم  وأبرزهــا الحركــة 

املروريــة الخانقــة بســبب تواجــد عــدد 

ــيارة،  ــن س ــة مالي ــن ثالث ــر م ــات بأك مركب

ــة   ــرور العام ــة امل ــات مديري ــا لتريح وفق

بحســب ارقــام عــام 2020.

ويلفــت املراقبــون اىل ان فكــرة إقامــة قطــار 

أنفــاق، أو مــا يعــرف باملــرو يف بغــداد، 

ــن  ــبعينات م ــد الس ــة عق ــذ نهاي ــدأت من ب

ــي  ــة الت ــرة املالي ــع الوف ــرن املــايض، وم الق

فائــض  نتيجــة  العــراق  بهــا  يتمتــع  كان 

ــذاك، رشعــت الجهــات  ــر النفــط حين تصدي

أوروبيــة  بجهــات  باالتصــال  املســؤولة 

متخصصــة يف هــذا املجــال، بحســب قولهــم، 

ــت  ــة كان ــة العراقي ــرين اىل ان الحكوم مش

وانــه  الفرنســين،  مــع  التعامــل  تفضــل 

جــرى تنفيــذ تصاميــم املــروع، وحــر 

إال  توفرهــا،  املطلــوب  التحتيــة  البنــى 

أن انــدالع الحــرب العراقيــة اإليرانيــة يف 

ــة املشــاريع يف  ــف عجل ــف 1980، اوق خري

العــراق، وبضمنهــا مــرو بغــداد، عــى وفــق 

وصفهــم.

التنويــه  كــام يجــرى فضــال عــن ذلــك، 

اىل ان بغــداد بحاجــة إىل جســور إضافيــة 

أن  إال  دجلــة،  نهــر  ضفتــي  بــن  تربــط 

بناءهــا مرتبــط بإنشــاء الطــرق التــي تربــط 

ــدة المتصــاص حجــم  الجســور بطــرق جدي

الزخــم املــروري، وهــذه مــن مســؤولية 

أمانــة بغــداد، بحســب مســؤولن.

وفيــام يتعلــق بالنقــل الجامعــي كانــت 

فيــــلي
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لغــرض تحديــد نقطــة الربــط الســكيك مــع 

تركيــا، وحديثــه عــن توقيــع عقــد مــع 

اإليطاليــة   )PEG( جــي«  إي  »يب  رشكــة 

إلعــداد تصاميــم لخطــوط الســكك الحديــد 

الحديثــة  للقطــارات  الســكيك  والربــط 

التــي تبــدأ مــن الفــاو مــرورا بالبــرة ثــم 

ــول  ــة بط ــدود الركي ــوال إىل الح ــداد وص بغ

ــذه  ــة ه ــغ رسع ــث تبل ــرا، حي 1220 كيلوم

ــل  ــرا يف الســاعة لنق القطــارات 260 كيلوم

يف  كيلومــرا  و160  املســافرين  الــركاب 

الســاعة لنقــل البضائــع، بحســب قولــه، 

فــان أي اجــراء فعــي بهــذا الصــدد مل يتبــن 

حتــى اآلن برغــم مــرور نحــو عــرة اشــهر 

ــن. ــك التريحــات بحســب املراقب ــذ تل من

الخطــة  ان  مــن  التحذيــر  جــرى  وفيــام 

الخمســية للســكك مرهونــة بالحصــول عــى 

ــث  ــر الحدي ــد ك ــة، فلق ــات املالي املخصص

عــن تضمنهــا تنفيــذ مــروع القطــار املعلق 

الــذي يربــط الرصافــة بجانــب الكــرخ مــن 

بغــداد بطــول 22 كيلومــرا، فضــال عــام 

اســموه  بالخــط القــويس ملــروع »كربــالء 

– مســيب – النجــف – ســاموة«؛ الــذي 

قيــل انــه يهــدف لنقــل البضائع واملســافرين 

ضمــن نطــاق محافظــات الفــرات األوســط 

والشــامل،  والوســط  بالجنــوب  وإلحاقــه 

ــن  ــق ب ــار املعل ــروع القط ــن م ــال ع فض

الخــاص  وكربــالء،  النجــف  محافظتــي 

ــات  ــق تريح ــى وف ــافرين، ع ــل املس بنق

املســؤولن.

عــن  الحديــث  ان  اىل  املتابعــون  وينــوه 

ــادة  ــق يف الع ــاريع يراف ــك املش ــع تل جمي

ــم،  ــكان ومرارته ــرة الس ــر ح ــا يث ــو م وه

الباحثــن  تشــديد  مــع  قولهــم  بحســب 

االقتصاديــن عــى ان انشــاء شــبكة الســكك 

ــهم  ــدة تس ــدن جدي ــق م ــى خل ــل ع يعم

يف الحــد مــن حاجــة العــراق للوحــدات 

الســكنية، ويشــددون عــى رضورة عمــل 

ــاريع  ــل مش ــى متوي ــة ع ــة العراقي الحكوم

ــالمة  ــن س ــج تحس ــار برنام ــدة يف إط جدي

ســكك الحديــد كونهــا أكــر إســراتيجية 

ــة الطــرق  ــة وأيضــا لحامي ــة مجدي اقتصادي

الصيانــة املســتمرة،  الحــد مــن كلفــة  و 

بحســب تعبرهــم.

كــام مل تخلــو تلــك املشــاريع مــن رصــد 

االمــوال بحســب املتخصصــن، اذ يقولون ان 

وزارة التخطيــط كانــت قــد أكــدت التوقيــع 

األســاس ملــروع القطــار املعلــق ونقلــه إىل 

وزارة النقــل ومحافظــة بغــداد، وانــه جــرى 

رصــد مبالــغ لــه يف موازنــة 2021-2020، 

ــا اىل  ــوزارة نوهــت حينه ــون اىل ان ال ويلفت

أن أوىل خطــوات العمــل باملــروع تبــدأ 

يف شــهر نيســان 2022، وتشــمل مناطــق 

ــة، ويســتدركون بالقــول ان  الكــرخ والرصاف

ــى  ــع حت ــى الواق ــيئا ع ــروا ش ــكان مل ي الس

اآلن.

واســتنادا اىل تريحــات مســؤولن، قــال 

العيســاوي  صابــر  االســبق  بغــداد  أمــن 

ــهد  ــراق سيش ــام 2007 أن الع ــع ع يف مطل

انطــالق مــروع مــرو بغــداد، وبعــد مــرو 

ســنة يف مطلــع عــام 2008 قــال العيســاوي 

ــم تخصيصــه  ــد ت ــار دوالر ق ــغ ملي أن »مبل

فعــال لتنفيــذ مــروع مــرو بغــداد«، لكــن 

ــة  ــرات يف نهاي ــالث م ــت ث ــة تضاعف الكلف

العــام، إذ خصــص مجلــس الــوزراء العراقــي 

ثالثــة  مبلــغ   2008 الثــاين  تريــن  يف 

مليــارات دوالر إلنشــاء مــرو بغــداد؛ وإثــر 

ذلــك جــرى اســتحداث شــعبة متخصصــة يف 

ــاء  ــداد، بن ــرو بغ ــداد ملــروع م ــة بغ أمان

ــة  ــؤون االقتصادي ــة الش ــة لجن ــى توصي ع

ــت  ــد تناقض ــوزراء؛  وق ــس ال ــة ملجل التابع

ــن،  ــك التريحــات، بحســب املراقب ــر ذل اث

فيقــول عضــو يف لجنــة الخدمــات يف مجلــس 

ــاك  ــأن »هن ــام 2018 ب ــداد ع ــة بغ محافظ

أســبابا عديــدة تحــول دون تنفيــذ مــروع 

ــم أن  ــق، برغ ــار املعل ــداد، والقط ــرو بغ م

لكونهــام  للعاصمــة،  مهمــن  املروعــن 

ــب  ــة«، بحس ــيابية عالي ــل بانس ــة النق ــالن حرك ــة، ويجع ــات املروري ــن الزحام ــيحدان م س

تعبــره، فيــام يقــول محافــظ بغــداد الحــايل  أن مــروع القطــار املعلــق أو مــرو بغــداد يف 

مرحلــة تجهيــز العقــود الخاصــة لبــدء التفــاوض مــع رشكتــي الســتوم الفرنســية وهيونــداي 

ــة. الكوري

وبرغــم ذلــك فقــد اشــار عضــو يف لجنــة الخدمــات واالعــامر يف صيــف  2020، اىل مــا اســامه 

خلــل يف ترجمــة العقــد بــن أمانــة بغــداد ورشكــة الســتوم الفرنســية، أدى إىل تعطيــل مــروع 

مــرو بغــداد، ويوضــح بالقــول »حــدث خــالف بــن الركــة الفرنســية وامانــة بغــداد، نتيجــة 

مشــكلة يف الرجمــة، ومحــور الخــالف أن رشكــة )الســتوم( كانــت بحســب العقــد مســؤولة 

عــن تعديــل وتطويــر تصاميــم مــروع مــرو بغــداد، مقابــل مبلــغ 40 مليــون دوالر، وإنهــا 

غــر ملزمــة بالتنفيــذ، بينــام كان خــراء أمانــة بغــداد يعتقــدون أن العقــد أحيــل عــى رشكــة 

ــات »أن  ــة الخدم ــو لجن ــب عض ــدويل بحس ــم ال ــد التحكي ــة بع ــذ« والنتيج ــتوم للتنفي الس

الخــالف انتهــى وتســلمت الركــة 40 مليــون دوالر حســب العقــد«، وطبعــا فــان ذلــك جــرى 

مــن دون الــروع يف التنفيــذ بحســب املراقبــن.
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اس«  يب  »اس  لشــبكة  تقريــر  وتنــاول 

التــي  جــوادي  زينــب  قصــة  االســرالية 

جــاءت اىل اســراليا يف العــام 2013 كالجئــة، 

وهــي تحمــل معهــا معانــاة مــن 3 حــروب 

يف العــراق، ثــم تحديــات كونهــا الجئــة، 

وتواجــه ضغوطــات نفســية شــديدة، لكــن 

اليوغــا انقذتهــا«.

مامرسة اليوغا

وذكــر التقريــر األســرايل الــذي ترجمتــه 

مجلــة »فيــي«: »عندمــا تســببت املشــكالت 

العائليــة يف تفاقــم شــعورها بالتوتــر، لجــأت 

جــوادي اىل هــذا النشــاط الجديــد بالنســبة 

النفســية  حالتهــا  أن  والحظــت  إليهــا 

تحســنت بشــكل كبــر نتيجــة لذلــك حيــث 

ــالل دورة  ــن خ ــا، م ــة اليوغ ــدأت مبامرس ب

مــا  وهــو  لالجئــات،  مخصصــة  مجانيــة 

ــة  ــية بدرج ــا النفس ــن صحته ادى اىل تحس

ــرة«. كب

ــا  ــا إنه ــوادي قوله ــن ج ــر، ع ــل التقري ونق

»بــدأت تشــعر باختــالف واضــح يف وضعهــا 

تشــارك  كانــت  يوغــا  جلســة  كل  بعــد 

ــا يف  ــاين منه ــي تع ــدأت اآلالم الت ــا، وب فيه

ظهرهــا تتــالىش شــيئا فشــيئا وتحســنت 

ــاين مــن  ــت تع ــث كان ــا النفســية حي حالته

االكتئــاب«.

وبحســب كليــة جــون هوبكنــز للطــب، 

فــإن لليوغــا فائــدة عــى الصحــة الجســدية 

ــامر،  ــة االع ــن كاف ــخاص م ــية لألش والنفس

كــام انهــا مــن املمكــن ان تكــون جــزءا مــن 

ــة  ــراض مزمن ــون مــن ام ــن يعان عــالج الذي

الهيئــات  امــا  شــفائهم.  تــرسع يف  وقــد 

ــات املتحــدة فانهــا تشــر  ــة يف الوالي الصحي

ــا  ــر ان اليوغ ــة تظه ــة علمي ــود ادل اىل وج

ــز  ــاد وتعزي ــع اإلجه ــل م ــاعد يف التعام تس

الصحــة النفســية والطعــام الصحــي وفقدان 

ــد«. ــكل جي ــوم بش ــوزن والن ال

ــا  ــج، إنه ــال بي ــا داني ــة اليوغ ــت معلم وقال

جــوادي  تلميذتهــا  اهتــامم  »الحظــت 

وشــجعتها عــى أن تتقــدم بطلــب مــن أجــل 

الحصــول عــى منحــة لدراســة اليوغــا لــيك 

ــاً«. ــة أيض ــح معلم تصب

إنهــا »تقدمــت يف  أمــا جــوادي فقالــت 

العــام 2019 بطلــب للحصــول عــى منحــة 

املتخصصــة  »ســتارتس«  منظمــة  مــن 

ــية  ــاعدة النفس ــالج واملس ــدم الع ــي تق الت

عــى  واملجتمعــات  النــاس  ملســاعدة 

التعامــل مــع اثــار الصدمــات واعــادة بنــاء 

اســراليا«. يف  حياتهــم 

وأضافــت جــوادي، أن »املنحــة ســاعدتها 

فقــط  وليــس  معلمــة  تصبــح  أن  عــى 

مدربــة«، ووفقــاً للتقريــر فقــد واجهــت 

جــوادي بعــض التحديــات اثنــاء دراســتها يف 

منطقــة ليســت مألوفــة لهــا كمهاجــرة، كــام 

ــكان  ــا امل ــة ومغادرته ــا كمحجب ان وجوده

الداء الصــالة، تســاؤالت بعــض املشــاركن 

ــا رشحــت لهــم  ــة، لكنه ــدورة التدريبي يف ال

ــن  ــتفادة م ــا »االس ــلمة بامكانه ــا كمس انه

ــر  ــذا ال يؤث ــا ان ه ــرى طامل ــات االخ الثقاف

ــلبي«. ــكل س ــا بش علين

تقاليد قدمية

ولفــت التقريــر، إىل أن »فلســفة اليوغــا 

ــن  ــة وم ــة القدمي ــد الهندي ترتبــط بالتقالي

املعتقــد انهــا تســاعد العقــل والجســم عــى 

فعاليــة التواصــل مــع بعضهــام البعــض، 

الســنوات  يف  اليوغــا  انتشــار  ان  مضيفــا 

ــن  ــاعد الكثري ــا س ــو م ــد، وه ــرة تزاي االخ

عــى االســرخاء وســط منــط الحيــاة الرسيــع 

واملزدحــم«.

ترجمتــه  الــذي  األســرايل،  التقريــر  وزاد 

جــوادي،  عــن  حديثــه  »فيــي«،  مجلــة 

بالقــول إن »رحلتهــا مــع اليوغــا كمامرســة 

ــل  ــا يف ان تنق ــززت رغبته ــة ع ــم كمعلم ث

تجربتهــا االيجابيــة هــذه اىل االخريــن لــيك 

يســتفيدوا منهــا«.

الناجيات الالجئات

ان  »اردت  العراقيــة  الســيدة  واوضحــت 

ــم  ــى االمه ــب ع ــن يف التغل ــاعد االخري اس

ــات«. النفســية والجســدية، وخاصــة الالجئ

ومنــذ أن أصبحــت معلمــة لليوغــا، قامــت 

جــوادي بتدريــس مجموعــات مختلفــة مــن 

اآلتــن مــن خلفيــات ثقافيــة متعــددة، مبــا 

ــا  ــاىن أفراده ــة ع ــات عراقي ــك جامع يف ذل

مــن النزاعــات وظــروف عــدم االســتقرار.

وقالــت جــوادي، بحســب التقريــر األســرايل، 

إنهــا »مل تكــن عــى اطــالع واســع حــول 

اليوغــا، قبــل مجيئهــا إىل أســراليا«، مشــرة 

ــدور اليوغــا  إىل عــدم »وجــود إملــام كاف ب

ــريب«. ــع الع يف املجتم

»البعــض  مبتســمة:  جــوادي  وتابعــت 

يعتقــدون أن اليوغــا هــي فقط تلــك الحركة 

الشــهرة التــي يجلــس فيهــا الشــخص ويضع 

كــف اليــد تحــت الذقــن، لكــن هنــاك الكثر 

ــات االخــرى«. ــن الوضعي م

الجئة عراقية.. 
تجاوزت 3 حروب لتجد نفسها في »اليوغـــا«

نجت زينب جوادي من 
ثاثة حروب في وطنها 

العراق، جعلتها برغم 
هجرتها إلى أستراليا، 

تعاني من صدمات 
وأزمات نفسية، لكنها 
اختارت التعامل معها 

ومواجهتها، واالنتقال 
من دور الضحية إلى دور 

المعلمة التي تساعد 
من يعاني من ضغوطات 

الحياة على التأقلم 
والنجاح، عبر اليوغا.
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هل هو 
جميل فعال.. 

ماذا عن 
الحاضر 

والمستقبل

الزمن 
الجميل..

فيــــلي

الزمــن الجميــل، تعبيــر يــرد كثيــرا علــى الســن بعــض 
ــت  ــل كان ــام؛ فه ــي هــذه االي ــن الســيما ف العراقيي

الحيــاة أفضــل فــي الماضــي؟
كثيــرا مــا يقــول بعــض االشــخاص كنــت وكنــا فــي 
الماضــي اســعد ممــا أنــا عليــة اآلن.. ولكــن هــل 
المســألة فرديــة تتعلــق بشــخص يبــدي مشــاعره ام 

بمجتمــع كامــل.

عــى  يحــرص  كان  االرسة  رب  ان  ذلــك 

ــب  ــن املعي ــام يف داره وكان م ــاول الطع تن

ــزل  ــارج املن ــه خ ــل طعام ــاول الرج ان يتن

ــل  ــاء العم اال يف مناســبات خاصــة او يف اثن

ــت  ــت، وكان فيأخــذ طعامــه معــه مــن البي

االرسة تحــرص عــى تنــاول الطعــام بصــورة 

ــرة  ــي ف ــم أال وه ــن حياته ــة م ــدد مهم م

ــل هــذا  ــة يف تقب الشــباب ويجــدون صعوب

ــب  ــه، بحس ــم مع ــة التأقل ــر وصعوب التغي

ــم. قوله

ــر  ــى تغ ــون ع ــون والباحث ــز  املؤرخ ويرك

ومــن  العراقيــن،  لــدى  املعيشــة  امنــاط 

ــم، وبحســب  ــن املخاطــر بحســب وصفه م

ــي  ــاك تغــرا يف االســس الت ــان هن قولهــم ف

يقــوم عليهــا املجتمــع وتقــوم عليهــا اســس 

ــاس  ــاك مــن الن ــة، منوهــن اىل ان هن الدول

مــن ينفــر مــن التغــرات ألنهــا تبــدل منــط 

ــة يف  ــان وبخاص ــوده االنس ــاة تع ــن الحي م

ــاك  ــابقة ان هن ــدد س ــارصون مل ــول مع يق

ــي  ــع العراق مظاهــر تتكــرس اآلن يف املجتم

معظمهــا مل يــك منتــرا او شــائعا، مــن 

ذلــك تغيــرات ســلبية يف األخــالق والطبــاع، 

واالخــالل بــاآلداب وخيانــة االمانــه وايــذاء 

الجــار، وانتهــاك العــرض والرسقــة، وغرهــا 
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ــاه اآلســنة ومخلفــات املجــاري  تتجمــع املي

ــازل. ــرب املن ــة بق الثقيل

الســابق  الجيــل  رجــال  بعــض  ويقــارن 

ــد  ــروا بع ــن ظه ــن الذي باالشــارة اىل املجرم

ذلــك ومنهــم »أبــو طــر« وجرامئــه يف اوائــل 

ســبعينات القــرن املــايض، وبحســب قولهــم 

ــة  ــه كان صنيع ــا أن ــو إفرضن ــى ل ــه حت فان

الشــارع  النظــام لرهيــب  بعــض دوائــر 

واشــغاله، ولكننــا بعــد االحتــالل أصبــح 

عندنــا عــرات بــل مئــات مــن امثــال 

أبــو طــر املعلنــن والرسيــن املدعومــن 

واملمولــن مــن دوائــر الحكــم واألحــزاب 

يجولــون ويصولــون عــى طــول وعــرض 

العــراق الجديــد فجعلــوا الحيــاة فيــه شــبه 

ــم. ــد قوله ــى ح ــتحيلة، ع مس

جهــة واحــدة، هــي الســلطة تحديــداً،  أقــل 

مــن قتــل اليــوم الــذي يشــارك بــه الجميــع، 

ــول  ــتدركن، أن الق ــم، مس ــب تعبره بحس

عــن الزمــن الــذي مــى »الزمــن الجميــل« 

تجــن عــى الجــامل ذاتــه، بحســب تعبرهم، 

منوهــن اىل فقــر عامــة الشــعب يف العهــد 

امللــيك واىل االزمــات املعيشــية واالقتصاديــة 

ــات  ــك ازم ــن ذل ــوري وم ــد الجمه يف العه

املــواد الغذائيــة املتكــررة مثــل ازمــة الشــاي 

والســكر والبيــض، وغرهــا يف ســبعينات 

ــايض. ــرن امل الق

الصــور  املؤرخــون والباحثــون  ينــى  وال 

البائســة يف املــايض الــذي يعــده البعــض 

يف  السياســة  تأثــر  ذلــك  ومــن  جميــال 

ــات تهجــر الســكان  ــراق وعملي احــوال الع

ــجناء،  ــوف الس ــا، وال ــات آالف الضحاي ومئ

والعلنيــة، وماليــن  الرسيــة  الســجون  يف 

الشــباب الذيــن مل يقيــض لهــم التمتــع 

وبعضهــم  الحــروب  فقتلــوا يف  بشــبابهم 

فقــدوا ألســنتهم بقطعهــا، وآخــرون صملــت 

ــوا  آذانهــم ووســمت جباههــم؛ إلنهــم هرب

للحــروب،  التحشــيد  أو  التجنيــد  مــن 

ماليــن   4 مــن  اكــر  اىل  هنــا  ويلفتــون 

ــاع األرض يف  ــوا يف بق ــي توزع ــيء عراق الج

ــار  ــم بح ــن إبتعلته ــم م ــدة، ومنه ــك امل تل

الدنيــا، وأضحــت بطــون أســامك القــرش 

قبورهــم، بحســب تعبرهــم.

العهــد  قبــل  مــا  حتــى  انــه  ويضيفــون 

الجمهــوري فــان بغــداد ليســت البــالط 

امللــيك، وال املحطــة العامليــة التــي تذكــر مبــا 

يدعونــه باملــايض الجميــل وســفراته، فعــى 

بعــد بضعــة أمتــار مــن هــذا الــرح تربــض 

»الشــاكرية« حيــث يتقاســم عــرات الــوف 

ــاب  ــت الب ــداد ليس ــل، وبغ ــن املزاب املعدم

بعــد  فعــى  غــازي،  وحديقــة  الرقــي، 

بضعــة أمتــار أيضــاً ولكــن رشقــي العاصمــة 

كانــت تعيــش عــرات الــوف العائــالت عى 

نفايــات بغــداد، وبجــوار قاذوراتهــا  يف أكــر  

تجمــع للمســحوقن واملحرومــن، أســموه 

“خلــف الســدة”، و »شــطيط« املعــروف اذ 

ذو كريــاء وعــزة نفــس، بحســب تعبرهــم.

ان  الحقــب،  لتلــك  معــارصون  ويقــول 

ــوردي  ــذا ك ــا ان ه ــر فيه ــم مل يخط ذاكرته

ــي او  ــيعي او صابئ ــني او ش ــريب او س او ع

ــوا  ــميات، وكان ــن املس ــا م ــيحي وغره مس

معــا يف عيشــة هنيئــة يأكلــون معا، بحســب 

ــم. تعبره

يتذكرونهــا  التــي  الســامت  بعــض  تلــك 

مــام اســموه الزمــن الجميــل التــي رمبــا 

تكــون قــد تغــرت نحــو االحســن يف بعــض 

املجــاالت، ومعهــا التطــور ومشــكالته ولكــن 

يقــول بعضهــم ان كال منــا يــرى زمانــه احى 

االزمنــة وجيلــه احســن االجيــال، وذلــك 

ال يعنــي ان الحيــاة تســر نحــو االســوأ 

بالــرضورة ولكنــه التغيــر الــذي البــد منــه.

ويتذكــر االقدمــون الســفرات والتنعــم بيــوم 

ــر مــن  ــا يف كث مــن الراحــة والفــرح ترافقه

ــض  ــاء اىل بع ــرب وغن ــات ط ــان حلق االحي

بــاك  املفتوحــة ومنهــا ســلامن  املناطــق 

ــن  ــا م ــة وغره ــص وبعقوب ــاتن الخال وبس

ــه  ــت في ــعدون وكان ــارك الس ــق، وب املناط

ــاحة  ــه س ــوس وفي ــب الجل ــاب ومصاط الع

ــالت، اي  ــى العج ــج ع ــة التزل ــة للعب دائري

االحذيــة املتدحرجــة )ســكيتنج(، ويتذكرون 

ان الفتيــات والشــباب كانــوا ميارســون هــذه 

الهوايــة وفيــه ايضــا اكشــاك لبيــع املرطبــات 

واجمــل  انظــف  مــن  وكان  والســاندويج 

ــت  ــه وكان ــد املنطق ــى صعي ــات ع املنتزه

العنايــة فيــه مســتمرة عــى مــدار الســاعة، 

ــوبة،  ــة ومحس ــه مرقم ــجار في ــى االش وحت

ــة. ــكان املنطق ــول س ــب ق بحس

ويخلــص باحثــون اىل انــه رمبــا يكــون املكان 

أنظــف مــام هــو اآلن، ورمبــا كان النــاس 

ــم  ــام ه ــاطة م ــر بس ــل، وأك ــى وأجم أرق

ــرة  ــرور الظاه ــون ال ــا تك ــه اآلن، رمب علي

واملرئيــة أقــل بكثــر مــن رشور ومــآيس 

الحــارض، ورمبــا يكــون الفســاد الــذي ال 

ُيعلــن عنــه، وال تكشــفة أجهــزة اإلعــالم 

ــه اآلن،  ــل  مــام هــو علي ــك املــدة، أق يف تل

ــت تحتكــره  ــذي كان ــل ال ورمبــا يكــون القت

مشــركة ويف مائــدة واحــدة، مشــرين اىل 

ــون  ــاء يتناول ــى االبن ــوم وحت ــل الي ان الرج

الطعــام يف اي مــكان واي وقــت ومــن دون 

ــرأة.   ــك امل ــد وكذل تحدي

وكانــت للحــاّمم طقــوس خاصــة، اذ مل يكــن 

يف تلــك االيــام حاممــات يف داخــل البيــوت 

ــاء  ــال ونس ــاس رج ــب الن ــدر واغل ــا ن اال م

يلجئــون اىل حــامم الســوق؛ وكذلــك تغــرت 

مظاهــر التنقــل بعــد دخــول الســيارات 

والنقــل بالقطــار، ولكــن اكــر ســكان بغــداد 

كانــوا يســتعملون  الــزوارق يف التنقــل مــن 

بحســب  وبالعكــس  الرصافــة  اىل  الكــرخ 

ــدة . ــك امل ــارصي تل مع

وبعــد ان وصلــت انابيــب املــاء اىل البيــوت 

اصبحــت للبيــت حنفيــة واحــده توضــع يف 

وســط الــدار ويبنــى لهــا حــوض مــع فتحــة 

تريــف يســتعملها الجميــع، و كان اهــايل 

بغــداد يف فصــل الصيــف ينامــون عــى 

ــطوح. الس

تكــن  بغــداد مل  ان  املؤرخــون   ويســجل 

مدينــة غنيــة وليــس فيهــا مــن االثريــاء اال 

القليــل ومعظــم النــاس كانــوا مــن الفقــراء 

مهــن  او  حــرف  واصحــاب  والبســطاء 

ــن  ــامل الذي ــن الع ــم م ــل اكره ــيطة، ب بس

ــة،  ــم باالجــرة اليومي ــوت يومه يكســبون ق

وكانــت هــذه االجــرة ال تتجــاوز 250 فلســا 

االســعار  تكفــي ملعيشــة عائلــة لرخــص 

وتوفــر املــواد وكانــت الكثــر مــن العائــالت 

تســكن يف بيــوت مشــركه ومبــا كان يطلــق 

عليــه تســمية )النــزل( وبعضهــا يــرضب 

ــه  ــتدركون ان ــرا، ويس ــدا كب ــر ح ــم الفق به

مــع كل هــذا فلــم يكــن فيهــا مــن املجرمــن  

اال القليــل و يف داخــل مناطــق شــعبية، كــام 

مل تكــن تشــهد حــاالت رسقــه او اعتــداء او 

ــن  ــع متوحدي ــزاز وكان الجمي تحــرش او ابت

متآلفــن ينــارص بعضهــم بعضــا ويســند 

و  وصفهــم؛   بحســب  بعضــا،  بعضهــم 

يقولــون انهــم مل يشــاهدوا احــدا منهــم ميــد 

يــده ليشــحذ املــال مــن النــاس او يلجــأ اىل 

ــوا  ــن وكان ــن متحاب ــوا متكاتف التســول؛ كان

كانت تعيش عشرات 
الوف العائالت على 
نفايات بغداد، وبجوار 
قاذوراتها  في أكبر  
تجمع للمسحوقين 
والمحرومين، أسموه 
“خلف السدة”، و 
»شطيط« المعروف اذ 
تتجمع المياه اآلسنة 
ومخلفات المجاري 
الثقيلة بقرب المنازل.
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عام دراسي »ال يبّشر بالخير« في العراق

ـــة  ـــد، تواجـــه وزارة التربي ـــدء العـــام الدراســـي الجدي مـــع قـــرب ب
أزمـــة فـــي توفيـــر المناهـــج الدراســـية للطلبـــة، مـــا يهـــدد 
ــراق. ــم فـــي العـ ــتوى التعليـ ــلبا علـــى مسـ بانعـــكاس ذلـــك سـ

فيــلي

»تدبروا أمركم«

يقــول الطالــب يف الصــف الرابــع االبتــدايئ، أمــر كــرار، الــذي ذهــب إىل 

ــع  ــا قدميــة لجمي مدرســته لتســلم الكتــب، إن »مدرســتي ســّلمت كتب

ــات  ــة إلثب ــط الصق ــه رشائ ــب كان علي ــن كت ــا اســتلمته م ــة، وم الطلب

أوراقهــا املمزّقــة، مــا عــدا كتــاب املــادة االنكليزيــة فقــد كان جديــدا«.

ــات  ــاب االجتامعي ــا كت ــي«، »أم ــة »في ــه ملجل ــرار يف حديث ــف ك ويضي

والقــراءة، فلــم يجهــزوين بهــام، دون أن يذكــروا شــيئا عــن موعــد 

توفرهــام«.

ــر  ــدايئ يذك ــدر ســجاد، يف الصــف الســادس االبت ــب آخــر هــو حي طال

ملجلــة »فيــي«، أن »الكتــب التــي تســلمتها غــر كاملــة، بــل فيهــا نقــص 

عــى الرغــم مــن قــدم جميعهــا، وقــال املعلــم إن عــى الطلبــة تدبــر 

أمرهــم يف باقــي املناهــج، فهــي غــر متوفــرة«.

أمــا الطالبــة ســارة عــي، التــي يف الصــف الثــاين االبتــدايئ، تقــول عــن 

يــوم ذهابهــا إىل املدرســة برفقــة صديقاتهــا، إن »الكتــب التــي تســلمتها 

مــع صديقــايت جميعهــا متهالكــة وغــر كاملــة، وعنــد ســؤالنا عــن باقــي 

الكتــب، قالــت املعلمــة هــذه التــي لدينــا فقــط«.

ويبــدو أن إدارات املــدارس بــدأت تفــرض عــى التالميــذ تأمــن الكتــب 

ــا  ــكل عبئ ــا يش ــتلزمات، م ــن املس ــا م ــية وغره ــية والقرطاس املدرس

إضافيــا عــى أوليــاء األمــور، وخصوصــا مــن لديــه أكــر مــن طفــل يف 

ســن املدرســة.

وهــذا مــا تعانيــه املواطنــة أم زيــد مــن محافظــة النجــف، التــي تقــول 

إن »املعانــاة تبــدأ مــع بدايــة العــام الــدرايس، وأول تلــك املعانــاة هــي 

ــط  ــام، وس ــعارها يف كل ع ــع أس ــي ترتف ــية الت ــب والقرطاس رشاء الكت

وضــع اقتصــادي صعــب«.

خر مفاجئ

ــا  ــة ابنته ــا إىل مدرس ــد ذهابه ــه عن ــا رأت ــة م ــد بدهش ــروي أم زي وت

ــاب  ــد الذه ــول »عن ــي« بالق ــة »في ــا ملجل ــب يف حديثه ــتالم الكت الس

ــأت  ــدايئ تفاج ــادس االبت ــف الس ــي يف الص ــي الت ــب ابنت ــتالم كت الس

ــرة«. ــر متوف ــك غ ــة ابنت ــب مرحل ــة إن كت ــرة املدرس ــول مدي بق

وتضيــف، أن »الجميــع يعلــم بــأن الســادس وزاري، ويجــب عــى 

الطلبــة القــراءة منــذ وقــت مبكــر، ويف هــذه الحالــة مــاذا أفعــل؟، كــام 

لــدي ثالثــة أطفــال، وال اســتطيع رشاء الكتــب أو حتــى استنســاخها مــن 

صديقــات ابنتــي اللــوايت اشــرين الكتــب مــن املكتبــات«.

وتتابــع أم زيــد موجهــة حديثهــا لــوزارة الربيــة بالقــول »ملــاذا مل توّفــر 

وزارة الربيــة الكتــب للطلبــة خــالل الفــرة الســابقة، كــام أننــي رأيــت 

ــة  ــت متهالك ــة وكان ــوف األولي ــذ الصف ــتلمها تالمي ــي يس ــب الت الكت

ــب  ــر الكت ــادة وتوّف ــون ج ــة ان تك ــن وزارة الربي ــب م ــبيا، وأطال نس

والقرطاســية للطلبــة، الذيــن عانــوا يف الســنوات الســابقة مــن جائحــة 

ــا وغرهــا«. كورون

إنذار سابق

العــراق  يف  التعليميــة  املؤسســة  وتعــاين 

وخاصــة خــالل الســنن األخــرة مــن تراجــع 

كبــر مبســتوى أدائهــا، بســبب االنعكاســات 

السياســية عليهــا، والتــي ظهــرت آثارهــا 

جليــة يف النقــص الكبــر بتجهيــز الكتــب 

ــام. ــذا الع ــية له الدراس

وألهميــة هــذا املوضــوع التــي ظهــر يف 

ــون  ــد تك ــدة ق ــية جدي ــنة دراس ــة س بداي

مختلفــة عــن الســنن املاضيــة، ســألت مجلة 

ــدارس  ــن م ــة م ــن الطلب ــددا م ــي« ع »في

مختلفــة حــول الكتــب التــي تســلموها 

وجودتهــا والنقــص الحاصــل فيهــا.

مدارس 
بــــــــال 

كـــتب..
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يف  الربيــة  مديريــات  جميــع  وتعــاين 

عمــوم محافظــات العــراق ماعــدا اقليــم 

كوردســتان مــن أزمــة يف توفــر الكتــب 

ــر  مبــا فيهــا العاصمــة بغــداد، بحســب مدي

ــعد  ــة، س ــرخ الثالث ــداد الك ــة بغ ــام تربي ع

الربيعــي، الــذي يعــزو ذلــك إىل عــدم توّفــر 

ــن  ــة م ــوزارة الربي ــة ل ــات املالي التخصيص

ــب. ــة الكت ــل طباع أج

ويوضــح الربيعــي ملجلــة »فيــي«، أن »هــذا 

ــه قبــل أكــر مــن  ــم اإلبــالغ عن املوضــوع ت

6 أشــهر، بــإن التخصيصــات املاليــة غــر 

ــب،  ــة الكت ــة لطباع ــوزارة الربي ــرة ل متوف

ــع  ــة العــام أزمــة يف توزي وســنواجه يف بداي

ــة، كــام  املناهــج الدراســية للتالميــذ والطلب

ــواب والحكومــة  ــس الن متــت مناشــدة مجل

اآلن مل  لحــد  لكــن  األزمــة،  لحــل هــذه 

يتــم تخصيــص األمــوال، وال توجــد ميزانيــة 

ــب«. ــة الكت لطباع

ويؤكــد املســؤول، أن »كل املناهــج باســتثناء 

نقــص  فيهــا  االنكليزيــة  اللغــة  مــادة 

وجــود  عــدم  بســبب  كافــة،  وللمراحــل 

ــب«،  ــة الكت ــة طباع ــة لتغطي ــة كافي ميزاني

تنتظــر  الربيــة  »وزارة  أن  إىل  مشــرا 

متويــال مــن قانــون األمــن الغــذايئ لتجهيــز 

الدراســية«. باملناهــج  املديريــات 

تأخــر  أن  مختصــون،  مراقبــون  ويــرى 

طباعــة وتوزيــع الكتــب عــى الطلبــة يف 

بدايــة العــام الــدرايس ليســت بجديــدة، بــل 

ــدة، بســبب اعتــامد  تكــررت لســنوات عدي

وزارة الربيــة عــى املوازنــة االتحاديــة.

معالجة متأخرة

ــن  ــب املعلم ــر نقي ــب يذك ــذا الجان ويف ه

»عــى  أن  الســوداين،  عبــاس  العراقيــن، 

ــة  ــة عــدم االعتــامد عــى املوازن وزارة الربي

االتحاديــة يف طباعــة الكتــب، وعــى الرغــم 

ــن  ــر لك ــذا األم ــى ه ــوزارة ع ــه ال ــن تنّب م

التــي  متأخــرة،  جــاءت  املعالجــة  هــذه 

تتمثــل بــرف أمــوال طباعــة الكتــب مــن 

ــة«. ــة والربي ــن وزاريت املالي ــرا ب ــه مؤخ ــاق علي ــم االتف ــا ت ــذا م ــارشة، وه ــة مب وزارة املالي

ويضيــف الســوداين خــالل حديثــه ملجلــة »فيــي«، أن »عــى وزارة الربيــة إنهــاء التعاقــدات 

ــا  ــب يف وقته ــداد الكت ــا بإع ــة أو غره ــع العراقي ــأ املطاب ــى تتهي ــع، حت ــهر الراب ــة الش بنهاي

ــأ  ــو الخط ــذا ه ــا وه ــة يأخــذ وقت ــازن الربي ــالها إىل مخ ــب وإرس ــة الكت املحــدد، ألن طباع

ــذي يتكــرر باســتمرار«. ال

ــايئ  ــرار االحي ــاء ق ــي إلغ ــا، اال وه ــر له ــه الكث ــرى مل ينتب ــكلة أخ ــود مش ــر إىل »وج ويش

ــة  ــاك طلب ــة معالجــة هــذا األمــر، وهن ــة حــول كيفي ــه ســؤاال للربي ــا يوّج والتطبيقــي، وهن

ــي(،  ــايئ والتطبيق ــمية )االحي ــي دون تس ــو العلم ــابق، وه ــاد إىل الس ــر وع ــم تغ اختصاصه

ــذا  ــامت به ــدر تعلي ــة أن تص ــر وزارة الربي ــة، وننتظ ــتواجه الطلب ــكلة س ــا مش ــذه أيض وه

ــوص«. الخص

معامل ساندة

وعــن املعامــل العراقيــة التــي تســهم يف توفــر املســتلزمات الدراســية للطلبــة يقــول مديــر 

والقريبــة، وتــم ارســال مبيعــات إىل البــرة 

وأيضــا إىل العــامرة، ونأمــل أن تكــون لدينــا 

ــة  ــه لتغطي ــاج وزيادت ــر اإلنت ــة لتطوي فرص

ــة«. ــع املحافظــات العراقي حاجــة جمي

وفيــام يتعلــق بأســعار الدفاتــر ُيبــن ســلامن 

يف ختــام حديثــه بــأن »ســعر الدفــر 60 

ورقــة عــريب بـــ 350 دينــار، ودفــر انكليــزي 

وســعر  دينــار،   100 بســعر  ورقــة   60

ــد  ــار، والبن ــة بـــ350 دين ــّراس 20 ورق الك

ــد  ــار، والبن ــط بـــ 1500 دين ــورق املخط ال

الــورق األبيــض 500 ورقــة بـــ 3750 دينار«.

مصنــع ورق البــرة، رمضــان عبــاس ســلامن، إن »املعمــل كان متوقفــا منــذ عــام 2003، وإىل 

اآلن، وحاولــت إدارات الفــرة املاضيــة إعــادة عمــل االجــزاء واملكائــن املتوقفــة أو احالتهــا إىل 

االســتثامر، لكــن عوامــل كثــرة حالــت دون إنجــاز هــذه األعــامل«.

ويضيــف ســلامن ملجلــة »فيــي«، »ومتــت اســتعارة خــط مــن مصنــع املســتلزمات املدرســية، 

ــا مــن نقلهــا  ــة كانــت مروكــة، ومتكن ــر املدرســية، وهــذه املاكن ــاج الدفات ــة إلنت وهــي ماكن

مــن مصنــع املســتلزمات املدرســية وتشــغليها يف مصنــع ورق البــرة بجهــود ذاتيــة مــن قبــل 

إدارة املصنــع والركــة العامــة للصناعــات البروكيامويــة«.

ــة وتطويرهــا  ــن بإعــادة تشــغيل املاكن ــق عمــل مــن املهندســن والفني ــام فري ــع، »وق ويتاب

ــة«. ــا يف األســواق املحلي ــر حالي ــر تضاهــي املتوف ــا مــن الدفات ــاج أنواع ــا إىل إنت وتحوليه

ــة  ــذه الكمي ــوم، وه ــر يف الي ــي 8 االف دف ــع ه ــا املصن ــي ينتجه ــة الت ــح، أن »الكمي ويوض

ــل  ــد مــن قب ــا جي ــال عليه ــة مــن العــراق، كــام أن املبيعــات واالقب تغطــي حاجــة 50 باملائ

القطــاع الخــاص، كذلــك تــم تشــكيل لجانــا تذهــب إىل األســواق والــركات الصديقــة 

 علـــى وزارة التربيـــة إنهـــاء التعاقـــدات 
بنهايـــة الشـــهر الرابـــع، حتـــى تتهيـــأ 
المطابـــع العراقيـــة أو غيرهـــا بإعـــداد 
المحـــدد، ألن  فـــي وقتهـــا  الكتـــب 
إلـــى  وإرســـالها  الكتـــب  طباعـــة 
ــذا  ــا وهـ ــذ وقتـ ــة يأخـ ــازن التربيـ مخـ
ـــرر باســـتمرار. ـــذي يتك ـــأ ال هـــو الخط

»

«
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أكســفورد  جامعــة  يف  علــامء  ويقــول 

الريطانيــة، أن مامرســة ألعــاب الفيديــو 

ميكــن أن يكــون لهــا تأثــر إيجــايب عــى 

يف  العقليــة؛  وصحتــه  الشــخص  رفاهيــة 

مخالفــة ملــا يتصــوره اآلبــاء عــن اآلثــار 

الضــارة أللعــاب الفيديــو عــى الصحــة.

ــة  ــل« الريطاني ــي مي ــة »دي ــول صحيف وتق

ــت،  ــفورد لإلنرن ــد أكس ــن يف معه إن باحث

متكنــوا مــن الوصــول إىل بيانــات بعــض 

ــن  ــة ب ــة العالق ــل دراس ــن أج ــاب م األلع

ــد  ــة، ووج ــة العقلي ــب والصح ــلوك اللع س

الذيــن يســتمتعون  الالعبــن  أن  الفريــق 

ــم  ــنا يف صحته ــهدون تحس ــب »يش يف اللع

العقليــة«، بحســب قولهــم.

وبحســب املؤلــف الرئيــس للدراســة ومديــر 

لإلنرنــت  أكســفورد  معهــد  يف  األبحــاث 

ان  برزيبيلســيك،  أنــدرو  الروفيســور 

النتائــج تظهــر أن »ألعــاب الفيديــو ليســت 

العـاب الفـيديـــو للصـغار والكـبار..العـاب الفـيديـــو للصـغار والكـبار.. 
ايجابيـــاتها ومضارهـــاايجابيـــاتها ومضارهـــا

الخاصــة  واألجهــزة  الذكيــة  الهواتــف  تزايــد  ظــل  فــي 
باأللعــاب، واســتعمالها علــى نطــاق واســع مــن قبــل فئــات 
الســكان ومــن بينهــم االطفــال، فان الدراســات والتقويمات 

لــم تــزل تجــري لتحديــد ايجابيــات وســلبيات ذلــك.

فيلي

ــر عــى  ــر كب ــا تأث ــاك عوامــل نفســية أخــرى له ــا أن هن ــك«، مردف ــرضورة ضــارة بصحت بال

رفاهيــة الشــخص، ومزيــدا القــول »يف الواقــع، ميكــن أن يكــون اللعــب نشــاطا مرتبطــا بشــكل 

ــن«. ــة لالعب ــة العقلي ــايب بالصح إيج

ــة  ــة موثوق ــي السياســات بحاجــة يف شــكل عاجــل إىل أدل ويشــر برزيبيلســيك إىل أن صانع

ــو  ــا ألعــاب الفيدي ــي قــد تحدثه ــرات الت ــة تســلط الضــوء عــى التأث ــة وذات مصداقي وقوي

ــره. ــة، بحســب تعب ــة العاملي عــى الصحــة العقلي

وبرغــم هــذا، وبحســب املتخصصــن واملراقبــن ومصــادر املعلومــات، فــان مثــة قامئــة 

ــود  ــاً، يع ــورة دولي ــو محظ ــاب الفيدي بألع

ذلــك ألســباب تتعلــق بالسياســة والقانــون 

ــان  ــن االدي ــف م ــوق واملوق ــة الحق وحامي

ــم  ــوع تقوي ــباب، فموض ــن االس ــا م وغره

ألعــاب الفيديــو حســاس جــداً، بحســب 

قولهــم، منوهــن اىل انــه يف أغلــب دول 

ألعــاب  إصــدارات  أهــم  تراقــب  العــامل 

الفيديــو ويجــري بتقوميهــا.

 وبهــذا الصــدد يلفتــون اىل انــه قــد تكــون 

ــراع والحــروب والقضــاء  ــوى ألعــاب ال أق

عــى األشــباح غــر مناســبة جــداً للصغــار، 

ألنهــا تؤثــر عــى النفــس ويســيطر الخــوف 

عــى الالعــب وغــر ذلــك.

ــة احــدى أهــم  ويف  اســراليا حظــرت الرقاب

ــى  ــر ع ــي تؤث ــو الت ــاب الفيدي ــوى ألع وأق

املســتخدم للعبــة وهــي ســايلنت هيــل 

هومكومينــج والعــاب اخــرى ادرجــت يف 

حظرهــا  ســبب  وان  املحظــورات،  قامئــة 

ومنــع نزولهــا يف األســواق، هــو الرعــب 

الجنســية  للمامرســة  ودعــوة  الزائــد 

والجرائــم بأبشــع صــور ومــوت الخصــم 
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بطريقــة فظيعــة، بحســب مســوغات منعهــا 

االســرايل. القانــون  يف 

ومنعــت إيــران مــن انتشــار لعبــة باتلفيلــد 

ــور  ــبب ظه ــة بس ــل األرايض اإليراني 3 داخ

ــة فيهــا. القــوات األمريكي

ــاب  ــض ألع ــة بع ــة الياباني ــرت الرقاب وحظ

الفيديــو بســبب مــا تــراه مــن تشــويه 

صــورة الجيــش اليابــاين يف الحــرب العامليــة 

الثانيــة، ومنهــا لعبــة، كــول أوف ديــويت: 

ورلــد أت وور ، يف حــن أكتفــت الركــة 

اليابانيــة »ســبايك« بحــذف مقطــع اللعبــة 

بشــأن وفــاة كيــم جونــغ إيــل الزعيــم 

الكــوري الشــاميل يف النســخة اليابانيــة.

وحظــرت الرقابــة يف أملانيــا إصــدار ألعــاب الفيديــو التــي تتنــاول الحقبــة النازية، كام شــددت 

الرقابــة الصارمــة عــى ألعــاب الفيديــو العنيفــة؛ وذلــك مثــل سلســلة ألعــاب وولفنشــتاين 

املناهضــة للجنــود األملــان، وألعــاب مورتــر واملغاويــر خلــف خطــوط العــدو، وأيضــا حظــرت 

ــة  ــة أليم ــة بطريق ــوم يف اللعب ــل الخص ــك لقت ــة Soldier of Fortune Payback ، وذل لعب

ونزيــف الــدم بشــكل قــوي ومؤثــر، كــام حظــرت لعبــة هارفســر بســبب محتواهــا العنيــف 

الجنــي.

ويف الســعودية متنــع معظــم األلعــاب العنيفــة والدعــوة إىل تخريــب وتدمــر األمكنــة، إال أن 

أغلــب األلعــاب املحظــورة تبــاع وتنــر يف األســواق، ولعبــة الجحيــم )دانتــي( باتــت محظورة 

يف الوقــت الحــايل، والســبب أن اللعبــة تحتــوي عــى أفــكار تراهــا ســيئة للعبــة وذلــك مثــل 

ذهــاب بطــل اللعبــة لآلخــرة، وانحيــاز اللعبــة للصلبيــن مــن دون املســلمن، وتصويــر اللعبــة 

أن قتــى املســلمن يف الحــروب الصلبيبــة هــم يف النــار وقتــى الصليبيــن يف الجنــة، بحســب 

مــا تــراه الجهــات الســعودية، وأيضــا ظاهرة 

العــري وهــي مــا تعــده حكومــة الســعودية 

اســاءة للمســلمن بشــكل عــام، فضــال عــن 

حظــر لعبــة بوكيمــون يف بدايــة األمــر ظنــاً 

أنهــا ترمــز للصهيونيــة، بحســب مصــادر 

املعلومــات وقامئــة الحظــر، و كذلــك لعبــة 

.gta v

 Dante›s لعبــة  اإلمــارات  وحظــرت 

خطــى  عــى  ســارت  وماليزيــا   Inferno

ــك،  ــد ذل ــة بع ــك اللعب ــر تل ــارات بحظ اإلم

الفيديــو  ألعــاب  بعــض  حظــرت  كــام 

التــي تحتــوي عــى التعــري مثــل لعبــة 

ــا. ــالند  ، وغره ــد آيس ــايدرز  ، ودي داركس

ومنعــت الحكومــة الكوبيــة ادخــال رشيــط 

اللعبــة Call of Duty  Black Ops )نــداء 

الواجــب : املهمــة الســوداء( بســبب طريقــة 

فيديــل  الكــويب  الزعيــم  لقتــل  الالعــب 

عــى  مبســدس  النــار  بإطــالق  كاســرو 

ــه . جبهت

الفيديــو  ألعــاب  أن  اىل  ينوهــون  خــراء 

ُتصبــح داًء عنــد اإلفــراط يف اســتعاملها، 

فيــام تكــون عالجــاً عنــد اســتخدامها يف 

املقبولــة. الحــدود 

ــان  ــف إدم ــة تصن ــر حديث وبرغــم ان تقاري

ألعــاب الفيديــو بأنــه مــرض ينبغــي عالجــه، 

ــض  ــا بع ــرف عليه ــارب ُت ــاك تج ــإن هن ف

املراكــز األمريكيــة املعنيــة برعايــة أصحــاب 

ــا  ــا بصفته االحتياجــات الخاصــة تنظــر إليه

الصــن  وقلصــت  مهــام،  نفســيا  عالجــا 

ألعــاب الفيديــو الجديــدة لحاميــة األطفــال.

العامليــة  الصحــة  منظمــة  وأدرجــت 

»االضطــراب الناجــم عــن ألعــاب الفيديــو« 

ــو  ــة، وه ــكالت الصحي ــا للمش ــى قامئته ع

األمــر الــذي يخــى معــه التأثــر عــى 

تســتعمل  التــي  الصناعــة  ســمعة هــذه 

كعــالج نفــي فعــال لبعــض الفئــات.

وبرغــم مــا يظهــر أنــه تعــارض بــن اتجــاه 

بصفتهــا  الفيديــو  ألعــاب  مــع  يتعامــل 

داء واتجــاه يصنفهــا كعــالج، فــإن اطبــاء 

استشــارين يف الطــب النفــي، يلخصــون 

االمــر بالقــول »هــي داء عندمــا يجــري 

اإلفــراط يف اســتخدامها، فيــام تكــون عالجــاً 

الحــدود  يف  اســتخدامها  يجــري  عندمــا 

املقبولــة«، مبينــن ان حــدود االســتخدام 

أمــور  أوليــاء  لتقويــم  تخضــع  املقبولــة 

األطفــال، الذيــن ينبغــي أن يحســنوا اختيــار 

ــة التــي سيامرســها أبناؤهــم ويضعــوا  اللعب

تتعــدى  ال  بحيــث  لالســتعامل،  حــدوداً 

ــإن هــذه  ــك ف ــاً، وبخــالف ذل الســاعة يومي

عــى  ضــارة  تكــون  أن  ميكــن  األلعــاب 

الصحــة النفســية للطفــل، بحســب وصفهــم.

مــن  تزيــد  ألعــاب  مــن  يحــذرون  كــام 

عدوانيــة الطفــل، مثــل األلعــاب املبنيــة 

عــى العنــف والقتــل، ولكــن يف املقابــل 

هنــاك ألعــاب مفيــدة، مثــل املســابقات 

ــروف،  ــم الح ــن وتعل ــدم والتلوي ــرة الق وك

ــم. ــد قوله ــى ح ع

ويرضبــون مثــاًل بلعبــة »ببجــي« التــي تدفع 

احيانــا اىل التســبب يف جرائــم وحتــى القتــل 

ــة  ــذه اللعب ــن »ه ــم، محذري ــب قوله بحس

ــك كان  امنــوذج لأللعــاب الضــارة، ومــع ذل

ــة وقــت  ــل مــن رضرهــا مبراقب ميكــن التقلي

اســتخدامها، وااللتــزام بــروط االســتخدام، 

وهــي مخصصــة ملــن هــم أكــر مــن 16 

عامــاً«.

للعــالج  تجربــة  إىل  الدراســات  وتلفــت 

ألعــاب  اســتعملت  بريطانيــا  النفــي يف 

ــة عــى املنافســة، اذ يجــري  ــو القامئ الفيدي

تنظيــم منافســات بــن األطفــال املــرىض 

املتعاملــن  املــرىض  ملســاعدة  واألصحــاء 

 Keech children’s hospice مركــز  مــع 

وهــو متخصــص يف رعايــة األطفــال مــن 

ذوي االحتياجــات الخاصــة، ومســاعدتهم يف 

تجــاوز األزمــات النفســية.

املنافســات  هــذه  ان  التجربــة،  وبينــت 

طفــل  بأنــه  املريــض  الطفــل  تشــعر 

ــادر عــى لعــب  ــإذا كان غــر ق ــادي، ف اعتي

كــرة القــدم مــع األصدقــاء، لكنــه يســتطيع 

ــاح  ــة، ويت ــا االلكروني ــة الفيف مامرســة لعب

ــاء. ــن األصح ــه م ــع أقران ــس م ــه التناف ل

ــه،  ــدف من ــتخدام واله ــوع االس ــاً كان ن وأي

يشــدد املتخصصــون  عــى رضورة عــدم 

ــى ال  ــاب حت ــرض لأللع ــت التع ــادة وق زي

ــراض  ــن األم ــر م ــوع آخ ــل بن ــاب الطف ُيص

النفســية، وهــو االنطــواء واالنعــزال عــن 

األمــراض  بعــض  عــن  فضــال  اآلخريــن، 

العضليــة  قوتــه  تأثــر  مثــل  العضويــة 

ــك أصابعــه  ــامده عــى تحري ــة العت والحركي

فقــط، وزيــادة فرصــة اإلصابــة بالســمنة 

بســبب تراكــم الدهــون يف الجســم، وتعــرض 

الطفــل الضطرابــات النمــو واإلدراك بســبب 

عــدم حصولــه عــى قســط كاف مــن النــوم.
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ــا بالعقــد  ــدا شــارد الذهــن، بطــيء االســتيعاب، ممتلئ  »ب

النفســية«. هكــذا تــرسد لنــا الربويــة والباحثــة االجتامعيــة 

ــاين  ــذ يف الصــف الث ــا عــى تلمي ــود الشــمري مالحظاته خل

االبتــدايئ متأخــر ثــالث ســنوات عــن مرحلــة أقرانــه نتيجــة 

طــالق أهلــه.

األطفال أداة انتقام

ــع  ــده م ــت ج ــش يف بي ــل يعي ــمري إن »الطف ــول الش وتق

أخوتــه الخمســة، بعــد انفصــال والديــه وانتقــال كل منهــام 

ــاة جديــدة«. إىل محافظــة عراقيــة مختلفــة ليعيشــا حي

وتؤكــد الشــمري ملجلــة »فيــي«، أن »التفــكك األرسي يؤثــر 

ســلبا عــى األطفــال، الذيــن يقعــون ضحيــة للخالفــات 

الزوجيــة، ويصبحــون أداة لالنتقــام بــن الطرفــن، مــا 

يســبب لهــم اضطرابــات نفســية تــؤدي إىل تــدين مســتواهم 

ــن الصــف األول  ــدرايس، خاصــة يف األعــامر الصغــرة )م ال

إىل الثالــث االبتــدايئ( التــي يحتــاج فيهــا الطفــل إىل والديــه 

ــواده الدراســية«. ــة م ــه ومشــاركته يف مراجع لتعليم

وتبــن الشــمري أن »حــاالت األطفــال الذيــن يتعرضــون إىل 

العقــد النفســية ارتفعــت مبــوازاة زيــادة حــاالت الطــالق«.

وضع متأزم

وعــن تفاصيــل تأثــر الحالــة النفســية عــى الطفــل نتيجــة 

الطــالق، تــرح األخصائيــة النفســية شــهرزاد العبــديل ذلك 

بالقــول إن »عــدم ارتيــاح الطفــل نفســيا يــؤدي إىل تشــتت 

تفكــره، ومــا يــؤزم وضعــه النفــي هــو انتقــاد كل طــرف 

مــن والديــه املنفصلــن لآلخــر أمامــه، لذلــك تكــون ظروفــه 

صعبــة وال يعلــم أي طــرف يــريض منهــام، ومــا يزيــد الوضع 

ســوءا وجــود زوجــة أب أو زوج أم«.

ومتنــح املحكمــة حضانــة األطفــال إىل الزوجــة تلقائيــا، مــا 

ــن  ــر م ــع آخ ــي أو أي مان ــوين أو رشع ــع قان ــد مان مل يوج

الضحية األولى للطالق..الضحية األولى للطالق..  
علــى  الوالديــن  انفصــال  يؤثــر  علــى كيــف  الوالديــن  انفصــال  يؤثــر  كيــف 
انخفــاض تعليــم األطفــال فــي العــراق؟انخفــاض تعليــم األطفــال فــي العــراق؟

حــذر معهــد "المجلــس األطلســي" األمريكــي ، مــن تأثيــرات 
التغّيــر المناخــي علــى اســتقرار الــدول فــي الشــرق األوســط، 

بمــا فــي ذلــك العــراق.
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أي تكــون الزوجــة هــي األم التــي تحتضــن 

أطفالهــا، عــى ســبيل املثــال كأن تكــون 

متزوجــة مــن شــخص أجنبــي ويخــى عــى 

بناتهــا منــه، أو تكــون ســمعتها ســيئة، وفــق 

ــة »فيــي«. ــوا ملجل ــون تحدث خــراء قانوني

ومــن املصاعــب األخــرى التــي قــد يواجههــا 

الطفــل يف دراســته بعــد انفصــال أهلــه، 

ــق  ــي« أن »طرائ ــة »في ــديل ملجل ــن العب تب

فــكل  عليــه،  تختلــف  تبــدأ  التدريــس 

ــبه  ــس ال تش ــة يف التدري ــه طريق ــخص ل ش

اآلخــر، كأن يكــون الطفــل متعلــام عــى 

وعندمــا  التدريــس،  يف  والدتــه  طريقــة 

يحصــل االنفصــال ويذهــب مــع والــده 

ســيكون أمــام طريقــة تدريــس مغايــرة عــن 

ــل  ــن الطف ــتت ذه ــايل يتش ــابق، وبالت الس

ــته«.    ــى دراس ــلبا ع ــك س ــس ذل وينعك

»كذلــك  النفســية،  األخصائيــة  وتضيــف 

يشــعر الطفــل بنقــص يف حياتــه االجتامعيــة 

مــع  اآلخريــن  األطفــال  يــرى  عندمــا 

والديهــم، يلعبــون معهــم أو ينقلونهــم مــن 

وإىل املدرســة، ويف حــال كانــت هنــاك زوجة 

العــادة تقــوم باســتغالل  األب، فإنهــا يف 

الطفــل وتعاملــه بقســوة، أمــا دراســته فهــي 

ليســت مهمــة بالنســبة اليهــا، لذلــك تطلــب 

منــه أعــامال ال تناســب عمــره، مــا يــؤدي إىل 

ــدرايس«. تراجــع مســتواه ال

ــا  وتشــر العبــديل إىل أن »األم تضطــر أحيان

أبنائهــا مــن الدراســة بعــد  إىل أن منــع 

ــى  ــا ع ــادرة مادي ــر ق ــا غ ــال، كونه االنفص

يف  وخاصــة  الدراســة،  تكاليــف  تغطيــة 

حالــة الــزواج املبكــر التــي تكــون فيهــا 

ــة عــى شــهادة تســمح  الزوجــة غــر حاصل

ــاءة وخــرة يف  ــك كف ــا بالعمــل أو ال متتل له

الحيــاة، لذلــك تضطــر إىل مســاعدة أبنائهــا 

وخصوصــا الصبيــان يف املعيشــة«.

تعليم إجباري

ــم يف العــراق  وعــى الرغــم مــن أن »التعلي

إجبــاري، إاّل أنــه مل ٌيعاقــب يف يــوم مــا 

ــه«،  ــه ألطفال ــدم تعليم ــبب ع ــخص بس ش

ــادي،  ــد العب ــوين أحم ــر القان ــب الخب بحس

ويضيــف ملجلــة »فيــي« »لكــن يتــم إجباره 

املجلــس  طريــق  عــن  بآخــر  أو  بشــكل 

املحافظــة  مجلــس  أو  اإلدارة  او  البلــدي 

ســابقا، حيــث تجلــب كتبــا رســمية بأســامء 

ــم  ــار ذويه ــم إخب ــن، ويت ــال املترسب األطف

بــرضورة إلحاقهــم باملــدارس«.

مــن جهتــه انتقــد الخبــر القانــوين واثــق آل 

ــرا  ــخصية، معت ــوال الش ــون األح ــار، قان زب

ــر  ــل الكث ــاه »قدميــا وغــر متطــور وأغف إي

مــن الحــاالت ومل يعالــج القضايــا الحديثــة، 

ــن ونفســين  ــن باحث ــاره إىل تعي ــا افتق منه

أغلــب  وبالتــايل  لألطفــال،  ومرشــدين 

األطفــال بعــد انفصــال أهاليهــم يكــون 

ذهنــي،  ورشود  فكــري  شــذوذ  لديهــم 

املخــدرات  إىل  معظمهــم  يلجــأ  وكذلــك 

وغرهــا«. والتدخــن 

ويف مــا يخــص النفقــة يوضــح آل زبــار 

ملجلــة »فيــي«، أن »املحكمــة تلــزم األب 

بالنفقــة عــى زوجتــه وأوالده، حتــى لو كان 

معــرسا أو معوقــا أو مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة، ســواء كان انفصــاال أو اختالفــا 

بينهــام، وحتــى لــو كانــت األم غــر محتاجــة 

ــوال األب  ــي كل األح ــال، فف ــورة الح وميس

ملــزم باإلنفــاق عــى أوالده، وهــذا اإلنفــاق 

ــوغ  ــن بل ــره لح ــم وغ ــى التعلي ــرف ع ي

الطفــل ســن الرشــد«.

ويف آخــر إحصائيــة شــهرية عــن حــاالت 

الطــالق يف العــراق، نرهــا مجلــس القضــاء 

األعــى، بلــغ عــدد حــاالت الطــالق يف شــهر 

أيلول/ســبتمر املــايض نحــو 5569 حالــة، أي 

ــد،  ــوم الواح ــر 185 يف الي ــجيل أك ــم تس ت

)نحــو 7 حــاالت كل ســاعة(، وتصــدرت 

العاصمــة بغــداد القامئــة بحــاالت الطــالق.
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يبــدأ  التعليميــة  العمليــة  فــان  الحقيقــة  ويف 

نجاحهــا مــن االســاس يف طريقــة اعــداد املعلمــن 

وأســاليب تطويــر مســتواهم وعملهــم؛ واملالحــظ 

هنــا ان كثــرا مــن الــدول تعــد ذلــك اساســا 

لالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة وتضــع الختيــار 

ــدا  ــددة، ففنلن ــا مح ــارات ورشوط ــن اعتب املعلم

مثــال التــي لفــت تفــوق تالميذهــا الصغــار انظــار 

العــامل اســتنادا اىل دراســات بيســا )برنامــج تقويم 

الطــالب الــدويل(، الــذي تنظمــه منظمــة التعــاون 

توفــر  التــي   )OECD( والتنميــة  االقتصــادي 

ــا  ــز فيه ــات، ترك ــارب السياس ــة تج ــة ملقارن منص

ــى  ــادهم ع ــالب وإرش ــم الط ــى دع ــة ع املدرس

املســتوى الفــردي بــدال مــن التنافــس واملقارنــات، 

ــع  ــا رفي ــن تدريب ــون مدرب ــا املعلم ــون فيه ويك

جميــع  يف  التدريــس  يتطلــب  اذ  املســتوى، 

املراحــل التعليميــة يف فنلنــدا حصــول املعلــم 

عــى درجــة املاجســتر، فضــال عــن دراســات 

ــية،  ــواد الدراس ــة وامل ــوم الربوي ــعة يف العل موس

ــة.  ــة الفنلندي ــم التعليمي ــب النظ بحس

وعــى صعيــد احتياجــات املــدارس يف العــامل، فــان 

بيانــات برنامــج الرصــد املشــرك بــن منظمــة 

ان 29%  تبــن  واليونيســف،  العامليــة  الصحــة 

ــر إىل  ــدول تفتق ــتوى ال ــى مس ــدارس ع ــن امل م

  28% وان  األساســية،  الــرب  ميــاه  خدمــات 

مــن التالميــذ مــا يزالــون يفتقــرون إىل خدمــات 

ربمــا يعــده البعــض بطــرا إن 
توفــر  ضــرورة  اىل  تطرقنــا 
مســتلزمات رئيســة يجــب ان 
نؤمنهــا للمدرســة تتوفــر عليهــا 
ــدان  ــدارس يف البل ــادة امل يف الع
ــبيل  ــى س ــا عل ــرة، ومنه املتحض
املثــال توفــر وســائل الحمايــة 
ــب  ــا ان نس ــق، طامل ــن الحرائ م
الحرائــق التــي تعرضــت لهــا مــا 
يعــرف باملــدارس »الكرفانيــة« 
يف العــراق كانــت االكثــر علــى 
صعيــد العالــم، كمــا لــن نتطــرق 
يف هــذه العجالــة اىل اســاليب 
تخصيــص  ومنهــا  التدريــس 
جانــب مهــم مــن اليوم املدرســي 
االطفــال  وتطويــر  لتنميــة 
ــات،  ــن بعاه ــن او املصاب املعاق
وتشــجيع اهاليهــم علــى زجهــم 
يف املــدارس، وتلــك اســاليب 
االنظمــة  ظــل  يف  اعتياديــة 

املتطــورة. التعليميــة 

عام دراسي جديد
بأمس الحاجة الى رفد التالميذ بالتفاؤل والفرح

صادق االزرقي

الــرف الصحــي الرئيســة، و %42 مــن املــدارس 

تفتقــر إىل خدمــات النظافــة األساســية؛ واملفارقــة 

املحزنــة هنــا ان مــدارس العــراق عــدا اقليــم 

ــت  ــة دأب ــكالت جم ــن مش ــاين م ــتان، تع كوردس

وســائل االعــالم الســيام مــع بــدء العــام الــدرايس 

ــر مــن مخاطرهــا  ــد عــى ابرازهــا والتحذي الجدي

ان  واملالحــظ هنــا  التعليميــة،  العمليــة  عــى 

ــرر يف كل  ــك تتك ــة تل ــة التعليمي ــب العملي مثال

عــام درايس جديــد مــن دون حــل، برغــم االمــوال 

التــي توفــرت وتتوفــر للبلــد وبرغــم التخصيصات 

ــم.  ــة بالتعلي ــات املعني ــوزارات والجه لل

ــر  ــار كث ــراق، افتق ــكالت يف الع ــرز املش ــن اب وم

ــة؛  ــق الصحي ــض واملراف ــدارس اىل املراحي ــن امل م

الصالــح  املــاء  بتوفــر  املتعلقــة  واملشــكالت 

للــرب والكهربــاء والنظافــة والخدمــات، ناهيــك 

عــن اكتظــاظ الصفــوف الدراســية واضطــرار كثــر 

مــن الطــالب اىل الجلــوس عــى االرض لعــدم 

ــام الحــايل  ــل ان الع ــر الرحــالت املدرســية، ب توف

شــهد افتتــاح بعــض الصفــوف يف خيــم »جــوادر« 

الهــواء الطلــق  عــزاء اقيمــت عــى عجــل يف 

مثلــام نــر وبالصــور يف وســائل االعــالم، كــام ان 

ــة  ــتلزمات الدراس ــب ومس ــر الكت ــالت توف معض

ــا  ــرا م ــتمرار، وكث ــا باس ــدد طرحه ــرى يتج االخ

يتأخــر توزيــع الكتــب املدرســية او تــوزع كتــب 

تالفــة وممزقــة معــاد اســتعاملها، كــام يلجــأ كثــر 
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ــم  ــب ابنائه ــور اىل رشاء كت ــاء االم ــن اولي م

ــوق. ــن الس ــية م املدرس

كــام يجــري تــرك وســيلة التغذيــة املدرســية 

التــي كثرا مــا يؤكــد املتخصصــون الربويون 

عــى اهميتهــا يف مــد التلميــذ  بالتفــاؤل 

والفــرح وهــو يســتقبل عامــه الــدرايس؛ 

تلــك املامرســة التــي جــرى تطبيقهــا بصــورة 

متقطعــة يف مــدد ســابقة يف العــراق ثــم 

ــية  ــت املدرس ــب الحواني ــام تغي ــت، ك الغي

ــل  ــا كبدي ــرض تواجده ــي يف ــة، الت الصحي

ــة  ــية املجاني ــة املدرس ــن التغذي ــت ع مؤق

ــك املســتلزمات  ــان تل ــع ف الشــاملة، وبالطب

التعليميــة  للعمليــة  الداعمــة  الحياتيــة 

ــا الحــد  ــة منه ــا هام ــق توفرهــا اهداف يحق

مــن ومنــع تــرسب التالميــذ مــن املــدارس؛ 

كــام يجــري يف معظــم االحيــان اهــامل 

ــم  ــة وحصــص الرياضــة برغ ــدروس الفني ال

ــذ  ــية التالمي ــى نفس ــوى ع ــا القص اهميته

ــار. ــيام الصغ الس

عــى  رئيســة  بصــورة  الحكومــات  تركــز 

التعليــم الحكومــي مبــا يجعلــه نــدا للتعليــم 

يحقــق  ذلــك  ان  اذ  األهــي،  او  الخــاص 

ــم  ــا ترســيخ مفاهي ــا مــن اهمه ــة مزاي جمل

ــم  ــل متعل ــة واملؤسســات واعــداد جي الدول

ــة يف ادارة  ــورة فاعل ــا بص ــهم الحق واع يس

الدولــة واملجتمــع عــى اســس ســليمة، كــام 

ــالت  ــر للعائ ــات يوف ــك املتطلب ان تأمــن تل

ــة  ــا يف تأدي ــس الحاجــة له ــواال هــي بأم ام

امورهــا املعيشــية مــن دون ان تقتطــع منهــا 

للــرف عــى ابنائهــا امللتحقــن مبــا يســمى 

باملــدارس االهليــة يف العــراق، التــي اصبحت 

ــن  ــا م ــة وتقصيه ــدارس الحكوم ــس م تناف

اعتبــارات املنافســة، بفعــل مــا يوفــره كثــر 

ــية  ــات دراس ــتلزمات وحاج ــن مس ــا م منه

الدولــة؛  اليهــا مــدارس  وحياتيــة تفتقــر 

مــا اثــر عــى مســتوى التعليــم عمومــا، 

وهــو مــا يســتوجب املعالجــة الرسيعــة 

مــن قبــل االجهــزة الحكوميــة لــردم الهــوة 

بــن منطــي التدريــس ملــا تشــكله االقســاط 

املدفوعــة للمــدارس االهليــة مــن اعبــاء 

ــراء. ــدود والفق ــل املح ــيام ذوو الدخ ــات االرس الس ــى ميزاني ع

وبحســب الدراســات املتخصصــة فــان اهــامل دور الربيــة والتعليــم يف العــراق يــؤدي 

بالــرضورة إىل تدهــور االقتصــاد والصحــة وجميــع مجــاالت الحيــاة؛ فحتــى املناهــج مل يجــر 

ــام مل توضــع  ــم، ك ــات العل ــدم ومتطلب ــب التق ــارص لتواك ــع املع ــتنادا اىل الواق ــا اس تطويره

خطــط فاعلــة إلنشــاء املــدارس وتجهيزهــا؛ وذلــك أضعــف أســاس الجــودة يف نظــام التعليــم 

مثلــام يتفــق عليــه الجميــع،  وبنتيجتــه، اخفــق نظــام التعليــم يف االســهام بإخــراج البلــد مــن 

ــق. الوضــع االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي الخان

ــاءة  ــم انخفاضــا متواصــال يف كف ــة والتعلي ــة بالربي ــة املعني ــد ســجلت املنظــامت الدولي  وق

وجــودة املعلمــن والتعليــم عمومــا يف العــراق، كــام ال يعــرف الطــالب اســتعامل املكتبــات 

كــام يجــري يف العــراق التمســك باملناهــج وطــرق التدريــس القدميــة اململــة وغــر املناســبة 

مليــول األطفــال وهواياتهــم، كــام أصبــح النظــام التعليمــي رهينــة للتدخــل الســيايس، ناهيــك 

ــق  ــة واملناط ــق الريفي ــدة يف املناط ــك املتواج ــيام تل ــدارس، ال س ــن امل ــر م ــاة كث ــن معان ع

ــم،  ــرص تعلمه ــالمتهم وف ــالب وس ــة الط ــدد صح ــي ته ــا الت ــور مبانيه ــن تده ــرة، م الفق

بحســب مــا تحــذر منــه الدراســات؛ وبالتأكيــد فــان امــر وامــور التعليــم يف العــراق بحاجــة 

اىل دراســات شــاملة تفصيليــة ووافيــة وباألرقــام؛ تشــخص فيهــا املشــكالت بجــرأة وتقــرح 

الحلــول متهيــدا لتفعيلهــا وتنفيذهــا، يف ســبيل الوصــول اىل حيــاة تعليميــة ســليمة نســتطيع 

بتحقيقهــا ان نوفــر الوعــي املطلــوب لتوجيــه مســتقبل البلــد نحــو االفضــل.

المدارس االهلية في 
العراق، اصبحت تنافس 

مدارس الحكومة 
وتقصيها من اعتبارات 

المنافسة، بفعل ما 
يوفره كثير منها من 
مستلزمات وحاجات 

دراسية وحياتية تفتقر 
اليها مدارس الدولة؛ 

ما اثر على مستوى 
التعليم عمومًا ...

او خارجهــا وال  التعليميــة  يف املؤسســات 

يشــجعون عــى اســتعاملها وال عــى القــراءة 

ــر مــن املــدارس  ــة، كــام تفتقــر كث الخارجي

اىل مكتبــات خاصــة، و يالحــظ الركيــز يف 

ــذي  ــام ال ــري الع ــم النظ ــامم بالتعلي االهت

ال يصنــع قــوى مهنيــة للســوق مــا أدى 

العتــامد  البطالــة  معــدالت  ارتفــاع  إىل 

ــن  ــى التعي ــا ع ــن الحق ــن املفرض الخريج

الحكومــي.
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ــا مــن  ــام بينه ــن القاعــات في ــام تتباي  وفي

ــة  ــات الحديث ــز اآللي ــة مســتوى تجهي ناحي

ملامرســة رياضــة بنــاء االجســام او صــاالت 

ــو 25  ــف نح ــض يصن ــان البع ــاقة، ف الرش

ــة  ــات ملامرس ــن قاع ــة كأحس ــة رياضي صال

تلــك الرياضــة بخاصــة يف العاصمــة بغــداد، 

بــل انــه حتــى بعــض مراكــز التســوق 

»املــوالت« لجــأت اىل حجــز جــزء مــن 

ــيام  ــة، الس ــك الرياض ــة تل ــا ملامرس بناياته

ــاء. للنس

ــع  ــدة تدف ــبابا ع ــون ان اس ــول املراقب ويق

ــذه  ــى ه ــال ع ــابات لإلقب ــباب و الش الش

القاعــات منهــا ارتفــاع نســب البطالــة, 

ــد وقــت  ــدى  الخريجــن مــا يول بخاصــة ل

ــم. ــد وصفه ــى ح ــم، ع ــر له ــراغ كب ف

يف  الرياضــة  تلــك  مســتلزمات  وتركــز 

منطقــة حافــظ القــايض ببغــداد, التــي 

بحثا عن الرشاقة والصحة

انتشــار صـاالت االلعـاب الرياضــية »جيــم«

انتشــرت الســيما منــذ عــام 2003 قاعــات التدريــب 
وممارســة االلعــاب الرياضيــة التــي عرفــت بقاعــات 
»الجيــم«، فيمــا يجــد كثيــر مــن العراقييــن بشــتى 
لتأديــة  لهــم  متنفســا  اصبحــت  انهــا  االعمــار 
النشــاطات الرياضيــة، فضــال عــن ســعيهم للحفــاظ 

ــم. ــى وضــع صحــي مالئ عل

فيلي

االجهــزة  بيــع  محــال  فيهــا  تتواجــد 

الرياضيــة, املســتخدمة يف التدريــب وبنــاء 

بحســب  اســعارها  وتتبايــن  االجســام  

اهميتهــا، ويتحــدث احــد اصحــاب املحــال  

ــال، بالقــول  عــن اســعار اجهــزة الجــري مث

ان اســعار األجهــزة تكــون بحســب  الــوزن  

ــرام , و  ــن )20ـ200( كيلوغ ــدأ م ــذي يب ال

تكــون مــن منــاىشء متعــددة منهــا الصيني 

و التايــواين و االمريــيك  و مبــاركات متنوعــة 

هــي  )ايوبــا( و  )ســبورت( و )اجوجــا( 

ــواع   ــك االن ــض تل ــا  ان »بع ــا، مبين وغره

فيهــا  ضــامن  ملــدة ســنة  و االخــرى  بــال 

ذات   االنــواع  أن  اىل  منوهــا   ،« ضــامن 

املنــاىشء الصينيــة  و التايوانيــة  تســتعمل 

يف املنــازل  امــا  االمريكيــة  فهــي  مخصصة  

ــة كونهــا كبــرة  الحجــم  للقاعــات الرياضي

ــن )1500ـ5000 (  ــدأ م ــعارها  تب و ان اس
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دوالر  للجهــاز الواحــد.

ــادي هــذه القاعــات )28( عامــا ,  احــد مرت

ــه متخــرج  ــن اســباب انتســابه، ان ــول ع يق

مــن كليــة العلــوم, ومل يحصــل عــى فرصــة 

تعيــن لــذا يحــرص عــى املجــيء للقاعــة و 

مامرســة الرياضــة للصحــة اوال واالســتمتاع 

ــول  ــا بالق ــه، مردف ــا, بحســب قول ــا  ثاني به

امــور  انهــا افضــل بكثــر مــن مامرســة 

الكازينــو  او  للمقهــى  كالذهــاب  اخــرى 

وتدخــن االركيلــة املــرضة بالصحــة، عــى 

ــره. ــق تعب وف

ويــرى صاحــب قاعــة رياضيــة يف بغــداد 

ــباب يف  ــأيت ألس ــباب ي ــال الش ــد اقب ان تزاي

مقدمتهــا اســتتباب االمــن يف العاصمــة, مــا 

يجعــل بعضهــم يــأيت اىل هــذه القاعــات 

ملامرســة هوايــة هــذا النــوع مــن الرياضــة 

البعــض االخــر يحتــاج  لبنــاء جســمه و 

القاعــة كعــالج لتخفيــف الــوزن بخاصــة 

ــن ان  ــمنة, يف ح ــن الس ــون م ــن يعان الذي

جــزء مــن املرتاديــن يعــاين مــن وقــت فــراغ 

ــد  ــى ح ــة، ع ــن الرياضي ــه يف التامري يقضي

ــاء  ــد  لبن ــورس الواح ــا ان الك ــه مبين وصف

ــهر .    ــن  6 اش ــم  يتضم الجس

ويقــول املتابعــون ان التســجيل يف القاعــات 

ــر  ــاب انت ــك االلع ــة تل ــة ومامرس الرياضي

ايضــا بــن النســاء؛ وفيــام يعــزو متخصصون 

هــذه الظاهــرة، اىل انتشــار البدانــة بــن 

ــم  ــة فانه ــباب للمعالج ــد االس ــاء كأح النس

يشــرون اىل لجــوء املوظفــات ايضا ملامرســة 

الجميــل  باملظهــر  للظهــور  الرياضــة، 

تعاملهــن  عنــد  مقبــوالت  يكــن  حتــى 

مــع املراجعــن، بحســب قــول بعضهــن، 

وملمحــن اىل أن املوظفــات عرضــة أكــر 

طبيعــة  بســبب  للســمنة  غرهــن  مــن 

أعاملهــن التــي تحتــم عليهــن الجلــوس 

لســاعات طويلــة يف اليــوم، بحســب قولهــم؛  

امــا  ربــات املنــازل فيشــر املتابعــون اىل 

انهــن بحاجــة الرتيــاد صــاالت الرياضــة 

ألنهــن عــى األغلــب يعانــن البدانــة بســبب 

ــل  ــن أج ــن م ــات يأت ــن الفتي ــى م العظم

هــدف الجامل ال ســواه، مضيفــة أن الرياضة 

تعــد متنفســا مهــام ملســاعدة النســاء عــى 

ــدالت  ــع مع ــة ورف ــة املزاجي ــن الحال تحس

الطاقــة والحيويــة لديهــن، عــادة أن توافــد 

الرياضــة مــؤرش عــى  النســاء للصــاالت 

وعــي صحــي ونفــي لبنــاء قــوام متــوازن، 

الفتــة ألهميــة الرياضــة يف تحســن املــزاج، 

ــا. ــب وصفه بحس

وتقــول مديــرة عيــادة للتجميــل يف بغــداد، أن الرياضــة هــي املتصــدر األول لســالمة الجســم 

ال مــن ناحيــة اللياقــة والقضــاء عــى بعــض األمــراض، بــل حتــى للحصــول عــى الجــامل.

وتوضــح متدربــة )45 عامــا(، انهــا تذهــب يوميــا اىل احــدى قاعــات الرياضــة القريبــة مــن 

منزلهــا »امــارس التامريــن التــي احتاجهــا مــن اجــل املحافــظ عــى صحتــي وقــوام جســمي«.

ــز و  ــى املراك ــوم ع ــال الشــابات الي ــول ان »اقب ــداد تق ــاقة نســوي يف بغ ــادي رش ــة ن صاحب

القاعــات و االنديــة الرياضيــة الخاصــة ببنــاء االجســام و الرشــاقة ال يقــل عــن اقبــال الشــباب, 

الســيام عندمــا يحــوي النــادي او املركــز عــى مدربــن محرفــن و معروفــن بأنــواع التامريــن 

ــة  ان  ــك », مبين ــة و املتطــورة لذل ــزة الحديث ــة، فضــال عــن تواجــد االجه ــة املتنوع الرياضي

ناديهــا  فيــه  مدربــن عراقيــن  و ســورين  و اجانــب .

ــن  ــة متاري ــكالت يف تأدي ــض املش ــرز بع وت

الرياضيــة؛  بالصــاالت  املتعلقــة  الجســم 

وتركــز تلــك املشــكالت يف امــور صحيــة، اذ 

يقــول متخصصــون ان بعــض مرتــادي هــذه 

وال  غذائيــا  نظامــا  يتبعــون  ال  القاعــات 

ميتلكــون صــرا كافيــا حتــى تنمــو اجســامهم 

فيعمــدون  طبيعــي,  بشــكل  تبنــى  او 

الســتعامل الهرمونــات التــي لهــا اثار ســلبية 

ــدا.  ــرة ج ــف  بالخط ــة, توص ــى الصح ع

وبهــذا الصــدد مثة تريــح للمتحدث باســم  

وزارة  الصحــة االتحاديــة يف العــراق، يقــول 

ــا  ــا  م ــات دامئ ــوع  الهورمون ــه  ان موض في

يثــر  الجــدل  بــن  الالعبــن , كــام ان الكثــر 

مــن االبطــال  املحرفــن برياضــة  كــامل 

االجســام , واملدربــن يف الصــاالت الرياضيــة 

ال يتحدثــون بــه , ألن اغلــب هــذه  املــواد 

ــس   ــداول  لي ــن الت ــة م ــة  ممنوع الهرموني

يف العــراق فحســب  بــل يف العديــد مــن 

دول العــامل  ايضــا , فضــال عــن انهــا تجــارة 

مربحــة  فأســعارها عاليــة  و باهضــة الثمــن 

فالكثــر مــن مســتخدمي  ومتعاطــي     ,

هــذه  الهرمونــات يعتقــدون انهــا للحصــول  

عــى جســم  مثــايل  يف مــدة قصــرة , و 

ــا  ــواع منه ــات عــى ان ــة  ان الهرمون الحقيق

تراكــم يف  داخــل  الجســم وتؤثــر عــى 

و  الثالثيــة   الدهــون  بزيــادة  االنســجة  

التأثــر عــى الــكى  و الكبــد و تشــمع 

البنكريــاس , و تســبب كذلــك العقــم  , 

مخاطرهــا   تصــل   وامــراض   , الصلــع   و 

ــه. ــد قول ــى ح ــان، ع للرسط

بوســاطة  الصحــة   وزارة   ان   ويضيــف، 

دوائرهــا ال متنــح اجــازة فتــح القاعــات 

الرياضيــة  اال  بعــد التثبــت مــن تواجــد 

الــروط  الصحيــة , اذ تنفــذ وزارة الصحــة 

ــة   ــع وزارة  الداخلي ــاون  م ــالت  بالتع حم

تلقــي فيهــا القبــض عــى مــن يخالــف 

الــروط الصحيحــة و يبيــع تلــك الهرمونات 

و تغلــق  قاعاتهــم نهائيــا، عــى حــد قولــه.

الوقــت الطويــل الــذي تقضيــه املــرأة يف 

املطبــخ إىل جانــب النــوم الطويــل، عــى 

ــم. ــد وصفه ح

ويجــري الحديــث ايضــا عــن األمــراض التــي 

ــذه  ــل ه ــول مث ــز لدخ ــرى تحف ــي األخ ه

القاعــات، فمعظــم النســاء يشــكن مــن آالم 

املفاصــل وضيــق التنفــس وضعــف اللياقــة 

ــة، بحســب املتخصصــن. البدني

ــة أن النســبة  ــة البدني ــرة باللياق ــرى خب وت
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دعت قيادة الشرطة 

االتحادية العراقية، 

األهالي في العاصمة 

بغداد إلى تقديم بالغات 

عن مقتني الحيوانات 

المفترسة، الذين يرتادون 

بها الشوارع واألماكن 

العامة، عادة  ذلك 

مخالفة قانونية، وأنها 

ستحاسب المخالفين.

فيــلي

تتجول في تتجول في شوارع بغداد وترعب السكان  شوارع بغداد وترعب السكان  

ــة  ــات املفرس ــد الحيوان ــرة تواج ــد ظاه ــرى رص ــه ج ــة، فإن ــادة الرط ــان لقي ــب بي وبحس

كاألســود والنمــور والــكالب ببعــض املناطــق العامــة يف اآلونــة األخــرة عــر اقتنــاء وتجــّول 

بعــض مــن يجهــل خطــورة تواجدهــا يف الشــوارع والســاحات ويف املطاعــم واملحــال التجاريــة، 

مــام يعــرّض حيــاة الســكان إىل الخطــر، ورمبــا يتعــرض مــن يقتنيهــا إىل الخطــر ذاتــه، داعيــة 

الســكان، عــى وفــق بيــان الرطــة، داعيــة اىل  »التبليــغ عــن هــذه الحــاالت عــر االتصــال 

عــى الخــط الســاخن واملجــاين للقيــادة«.

ــي  ــد بائع ــول أح ــب ق ــا وبحس ــوقا ورواج ــد س ــة وتج ــدن العراقي ــرة يف امل ــر الظاه وتنت

األســود، »هنــاك إقبــال كبــر عــى رشاء األســود يف بغــداد وأغلبهــا مــن قبــل رجــال األعــامل«، 

بالقــول؛ ان أســعار  متطرقــا اىل االســعار 

تختلــف  الحيوانــات  مــن  النــوع  هــذا 

حســب العمــر والنــوع، لكــن أغلبهــا تــراوح 

ــيك إذا كان  ــن 3 ـ  4 آالف دوالر أمري ــا ب م

ــهر و3  ــن الش ــا ب ــرواح م ــبل ي ــر الش عم

ــز  ــذي يتمي ــد ال ــا اىل ان األس ــهر، منوه أش

ــف  ــض يصــل ســعره إىل 20 أل ــون األبي بالل

ــا هــو األســد  ــواع بيع ــر األن دوالر، و أن أك

األفريقــي التنــزاين، الــذي يــراوح وزنــه مــن 

ــي  ــا ملقتن ــا؛ ووفًق ــو غراًم 120 إىل 191 كيل

هــذا النــوع مــن الحيوانــات، فــان عمليــات 

بيــع األســود والنمــور والحيوانــات املفرســة 

األخــرى، ال تجــري يف األماكــن املخصصــة 

ــط،  ــكالب والقط ــل ال ــات مث ــع الحيوان لبي

وإمنــا يجــري بأماكــن أكــر رسيــة خوًفــا مــن 

ــم. ــب قوله ــة، بحس ــة القانوني املالحق

ــلبية  ــرات س ــاك تأث ــايل أن هن ــرى األه وي

خطــرة لتواجــد تلــك الحيوانــات وتجوالهــا 

يف األســواق، مــا يســتدعي عقوبــات صارمــة 

ومحاســبة شــديدة ألصحابهــا، عــى حــد 

ــم. قوله

ويف وقــت ســابق قــام رجــل عراقــي يف 

ــة  الخمســينات مــن العمــر يعيــش يف ناحي

مركــز  الكــوت  مدينــة  رشقــي  جصــان 

ذئــاب  بربيــة تســعة  محافظــة واســط، 

صغــرة دفعــة واحــدة يصــل عمــر الواحــد 

منهــا إىل أربعــة أشــهر، مشــرا بالقــول، انــه 

اعتــاد التعايــش مــع الذئــاب وتربيتهــا، 

وانــه واجــه يف البدايــة صعوبــة يف اقتنائهــا 

و تربيتهــا لعــدم تآلفهــا معــه، عــادا ان 

اقتنــاء الحيوانــات املتوحشــة هوايــة كباقــي 

ــه  ــره، مشــرا اىل ان ــات، بحســب تعب الهواي

الحيوانات المفترسةالحيوانات المفترسة
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ــى  ــة وأنث ــكالب الري ــن ال ــا ب اجــرى تزاوج

الذئــب، ولكنــه اســتدرك بالقــول انــه يضطر 

اىل إرســالها إىل حديقــة الحيوانــات بعــد أن 

ــن  ــا م ــا خشــية مهاجمته ــرا معين ــغ عم تبل

ــه. ــد وصف ــى ح ــن، ع ــل اآلخري قب

متخصصــة بربيــة الــكالب يف بغــداد، تقــول 

تكــون  املفرســة  الحيوانــات  »تربيــة  إن 

صعبــة جــًدا الســيام إذا تواجــدت يف املنــازل 

التــي تكــون يف األحيــاء املدنيــة ملــا تشــكله 

ــة  ــا بالدرج ــاة أصحابه ــى حي ــن خطــر ع م

هنــاك  إن  بالقــول  مردفــة  األســاس«، 

املفرســة  الحيوانــات  مــريب  مــن  توجًهــا 

مــن  والنمــور  لألســود  عمليــة  إلجــراء 

ــا  ــع األظافــر وبعــض األســنان خوًف أجــل قل

ــاة عائالتهــم، عــى حــد  عــى حياتهــم وحي

وصفهــا.

مــن  نــوع  هكــذا  »اقتنــاء  أن  وتضيــف 

وأن  خصوًصــا  خطــرًا  يعــد  الحيوانــات 

تصنيفهــا ال يدخــل ضمــن الحيوانــات التــي 

ميكــن أن تعتــاش يف املنــازل ومــع األشــخاص 

عــى عكــس الــكالب والقطــط وغرهــا مــن 

الحيوانــات األخــرى«.

البيطــرة  لدائــرة  ســابق  مديــر  ويلفــت 

العامــة التابعــة لــوزارة الصحــة، اىل تواجــد 

املدنيــون  لهــا  يتعــرض  كبــرة  مخاطــر 

ــاز  ــا متت ــة كونه ــات املفرس ــبب الحيوان بس

بتغــر مزاجهــا وبالنتيجــة قــد تهاجــم حتــى 

النــاس  عــن  فضــاًل  مربيهــا،  أو  مدربهــا 

املاريــن أو املتفرجــن عــى هــذا الحيوانــات، 

ــه. ــب قول بحس

ــدة  ــم املتح ــج األم ــر برنام ــب تقاري وبحس

معاهــدة  وبيانــات   ،)UNEP( للبيئــة 

التجــارة العاملّيــة ألصنــاف الحيــوان والنبات 

ــأن  ــراض )CITES(، ف ــّدد باالنق ــري امُله ال

ــة يف العــراق  انتشــار صيــد الحيوانــات الرّي

لــه تأثــر كبــر عــى التنــّوع الحيــوي يف 

البــالد، وأن الحيوانــات التــي يجــري صيدهــا 

ُتبــاع حّيــة أو ميتــة أو كأجــزاء مثــل الجلــود 

ــال. مث

وينــوه ســكان اىل أن تلــك الحيوانــات باتــت 

مصــدر رعــب لألهــايل؛ ويقــول صاحــب محــل تجــاري وســط بغــداد إن ســر تلــك الحيوانــات 

بالشــارع، وإن كانــت مكّبلــة بسالســل حديديــة ويقودهــا أصحابهــا، يجعــل أغلــب األهــايل 

يهربــون مــن أمامهــا خوفــاً، مشــراً إىل أن »الشــباب باتــوا يســتخدمون هــذه الوســيلة )نــر 

الرعــب( للســخرية والضحــك«، ويشــدد عــى »رضورة أن تكــون املحاســبة القانونيــة شــديدة 

ــذه  ــرار ه ــع تك ــرة متن ــة كب ــات مالي ــات وغرام ــاك عقوب ــون هن ــن، وأن تك ــكل املخالف ل

الظاهــرة«.

ــخاص  ــا لألش ــوين وبيعه ــكل قان ــات بش ــتراد الحيوان ــو اس ــري ه ــا يج ــا، ان م ــع معلق ويتاب

االعتياديــن بشــكل غــر قانــوين،  ناهيــك عــن حــاالت إدخــال الحيوانــات بشــكل غــر قانــوين 

ايضــا لربيتهــا او صيدهــا مثــل بعــض انــواع الدببــة والذئــاب، بحســب قولــه.

ــا  ــات انه ــك الحيوان ــة،  يقــول عــن تل ــاخ االخــرض العراقي ــي وعضــو منظمــة املن ناشــط بيئ

»خطــرة جــدا وانــه يجــب تدخــل الــوزارات املعنيــة إليقــاف حالــة تربيــة الحيوانــات املفرســة 

ــة،  ــات القانوني ــن املتعلق ــدا ع ــول »بعي ــا بالق ــاس«، مبين ــى ارواح الن ــاً ع ــازل حفاظ يف املن

» ننظــر الــى العــراق علــى انــه بلــد صحــراوي، وهــو 
كذلــك فــي جــزء كبيــر منــه، لكــن الجــزء الجنوبــي من 
العــراق، فــي ظــل فيضــان نهــري دجلــة والفــرات، كان 
أرضــا خصبــة ضخمــة عــاش فيهــا النــاس طــوال آالف 
الســنوات«. »نمــط الحيــاة هــذا لــم يعــد موجــودا 

اليــوم«..

اىل  الحيوانــات  هــذه  تحتــاج  باألصــل 

ــرة  ــك خ ــة وكذل ــعة للربي ــاحات واس مس

ــا  ــة أنه ــا بخاص ــل معه ــة بالتعام ــداً عالي ج

ــن واهــايل  خطــرة جــدا عــى كل مــن املرب

ــا«. ــة ايض املنطق

القانــوين ملقتنــي هــذه  الوضــع  وبشــأن 

الحيوانــات يف املنــازل، يقــول قانونيــون ان، 

قانــون حاميــة الحيوانــات الريــة املرقــم 17 

لســنة 2010 يف املــادة 9 منــه نــص عــى 

مــع غرامــة  الحبــس 3 ســنوات  عقوبــة 

3 مليــون دينــار ملــن يقتنــي الحيوانــات 

املفرســة ويركهــا يف الشــوارع كاألســود؛ كــام 

ان مقتضيــات القانــون تشــدد عــى وجــوب 

جــرت  ان  هــذه،  الحيوانــات  مصــادرة 

مقتنيهــا،  واعتقــال  املنــازل،  يف  تربيتهــا 

ــم. ــب قوله بحس

ولفتــوا اىل ان مــن حــق اهــايل املناطــق 

التــي يقتنــي أحــد افرادهــا حيوانــا مفرســا 

اقامــة دعــوى يف محكمــة البــداءة واملطالبــة 

ــه منهــا، عــى حــد وصفهــم. بنقل

الداخليــة،  مــن جانبــه املتحــدث باســم 

يقــول إنــه، مــع انفتــاح األســواق العراقيــة 

عــى التجــارة واســتراد البضائــع، بــرزت 

كثــر مــن الظواهــر الســلبية يف املجتمــع 

العراقــي ومنهــا ظاهــرة اســتراد الحيوانــات 

املفرســة وبيعهــا للســكان مــا يثــر مخــاوف 

املناطــق الســكنية ويشــكل تهديــداً خطــراً 

عــى ســالمتهم، بحســب تعبــره، مشــرا اىل 

أن »هنــاك واجبــات مشــركة بــن الجهــات 

ــل هكــذا  ــع اســتراد مث ــي متن ــة الت البيطري

حيوانــات إال وفــق ضوابــط ورشوط خاصــة، 

وبــن وزارة الداخليــة، التــي تنفــذ تعليــامت 

البيطريــة«،  والجهــات  الصحــة،  وزارة 

منوهــا اىل »وجــود تنســيق مشــرك مســتمر 

ــى   ــددا ع ــال«، ومش ــذا املج ــاون به يف التع

ــلم كل  ــارضة وتتس ــة ح ــزة الرط أن »أجه

النــداءات واإلخبــارات مــن قبــل املواطنــن 

ــد  ــل هكــذا حــاالت ق بخصــوص وجــود مث

أو  الســكنية  للمناطــق  تهديــداً  تســبب 

ــن«. املواطن
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ــذة  ــزداد ه ــك وت ــن ذل %49 منهــن يخش

ــد  ــل اىل %50 وعن ــف لتص ــبة يف الري النس

ــت  ــوت اجاب الشــعور باالمــن وهــن يف البي

ــام 23%  ــان في ــعور باالم ــن بالش %66 منه

اجــن بانهــن ال يشــعرن باالمــان ومــن هــذا 

يتبــن ان ثلــث مــن النســاء يخفــن حتــى لــو 

ــن. ــن يف منازله ك

وعــن تأثــر املجتمــع يف الوقــوف عائقــا أمام 

تحقيــق رغبــات النســاء بصفتهن االنســانية، 

ــري  ــذ صغ ــم من ــت أحل ــابة »كن ــول ش تق

الدكتــور  العراقــي  املفكــر  كان 
علــي الــوردي قــد عــد مــا اســماه 
مــن  االجتماعــي«   »التناشــز 
التــي لحقــت  اخطــر املظاهــر 
بحســب  العراقــي  باملجتمــع 
قولــه، بســبب دخــول الحضــارة 
يبــدا  التناشــز  ان  اذ  الغربيــة، 
مــع االصطــدام بقيــم الحضــارة 
الغربيــة وبــن مــا )اعتدنــاه( عــر 
والتخلــف  االنحطــاط  عهــود 
مــن انمــاط فكريــة وســلوكية 
تعــارض هــذه القيــم الدخيلــة 

والجديــدة، علــى حــد قولــه.

التناشز االجتماعي 

بين الرجل والمرأة ومخاطره المتحققة 
ويشــر الباحثــون واملراقبــون اىل ان التناشــز 

ــرأة والرجــل يف العــراق  ــن امل االجتامعــي ب

منهــا  عــدة خطــرة  يأخــذ صــورا  بــات 

ــك  ــك وكذل ــي والتفاخــر بذل التحــرش العلن

ــا املحــارم واعــامل  يف صــور االغتصــاب وزن

ــن  ــن او قتله ــاء بحرقه ــن النس ــام م االنتق

ــار.  ــل الع ــمى بغس ــا يس وم

يف  العــراق  يف  اجــري  رأي  اســتطالع  ويف 

وقــت ســابق، بشــأن شــعور املــرأة باالمــان 

عندمــا تســر لوحدهــا يف الشــارع تبــن ان 

مثــل هــذة العبــارات يف املجتمــع وهــي 

تعكــس بشــكل او اخــر مســتوى النظــرة 

الدونيــة للمــراة وللنســاء عــى حــد ســواء، 

ــم. ــد قوله ــى ح ع

ــم  ــتطلعت آراؤه ــن اس ــض مم ــول بع  ويق

رأوهــا  انهــم  قالــوا  وقائــع  اىل  اســتنادا 

بأعينهــم، ان اطبــاء الســونار عندمــا يعلمون 

ــود انثــى يحاولــون اخفــاء النتيجــة  ان املول

عــن املــرأة او الرجــل حتــى ال يصابــون 

ــم. ــب قوله ــدم، بحس ــاط او الن باالحب

االجتــامع فهنــاك مــن يــرى ان املجتمــع 

ــل  ــوري يقل ــع ذك ــو مجتم ــا ه ــي امن العراق

مــن شــان املــرأة ويفضــل الذكــور عــى 

ــاث وهــذا يرتبــط مبــدى الثقافــة التــي  االن

ــاك مــن  ــا شــخص عــن االخــر او هن يحمله

يذهــب اىل ان املــرأة اخــذت اكــر مــام 

تســتحق اوينظــر اليهــا عــى انهــا مظلومــة 

والتعبــر عنهــا بعبــارات مــن امثــال) خطيــة 

بشــارب  املــرة   ( او  الحرمــة(   ( او  مــرة( 

ــخت  ــس(، اذ  ترس ــة عان ــال(او) خطي الرج

الســلوك تاثــر بــه مــن االفــالم االجنبيــة 

والعربيــة التــي تــروج للحــب والغــرام, 

ولكنــه عندمــا يريــد الــزواج تنتفــض القيــم 

ــن  ــث ع ــاول البح ــه ويح ــة يف اعامق القدمي

ــب  ــرام، بحس ــزل والغ ــرف الغ ــرأة ال تع ام

ــت  ــول )اين وصف ــد الق ــذي يزي ــوردي ال ال

الرجــل العراقــي يف مناســبة ســابقة بأنــه 

ــارة  ــارة و )حــاج عليــوي( ت )دون جــوان( ت

ــره . ــب تعب ــرى، بحس اخ

وال يقتــر االمــر عــى الــوردي وعلــامء 

البنتــه  يســمح  االب  ان  الــوردي  ويبــن 

ــة  ــن يف وظيف ــم تتع ــة ث ــل املدرس ان تدخ

خــارج البيــت, ولكنــه يف الوقــت نفســه 

يريــد منهــا ان تكــون مثــل أمهــا ال تعــرف 

مــن دنياهــا ســوى الطاعــة والخضــوع.

ويبــن الــوردي، ان الرجــل العــريب يف تعاملــه 

مــع املــرأة قد يتقمــص شــخصيتن مختلفتن 

ــو  ــة،  فه ــرى قدمي ــة واالخ ــام حديث احداه

يتحــدث اىل املــرأة ويغازلهــا عــى نحــو مــا 

يفعــل الرجــل األوريب مــع املــرأة؛ وهــذا 



 العدد 226 
الســنة الثامنـة عشر

ي
فيل

ـع
ــم

جـتـ
  م

91 2022
تشرين االول | اكتوبر

90

باالنضــامم إىل املؤسســة العســكرية لخدمــة 

الطبــي  الجانــب  يف  أعمــل  وأن  بلــدي، 

إلســعاف الجنــود الجرحــى، وبالفعــل قمــت 

بالتقديــم عــى هــذه الوظيفــة«، وتســتدرك 

الفتــاة التــي تســكن يف إحــدى املحافظــات 

الجنوبيــة العراقيــة، »لكــن بســبب العــادات 

والتقاليــد الســائدة يف املجتمــع، واجهــت 

رفضــا مــن عائلتــي، فلــم تتقبــل أن أنتســب 

إىل املؤسســة العســكرية، مــام اضطــرين إىل 

تــرك هــذا املجــال، لكننــي ال زلــت أرغــب 

بــه حتــى اآلن«.

ويلفــت املراقبــون اىل ان محــاوالت النســاء 

يف املشــاركة بشــتى مجــاالت العمــل، منهــا 

ــه مل  ــور علي ــة الذك ــاء هيمن ــة، إلنه اليدوي

تكــن كافيــة، فبينــام ترتفــع نســبة مشــاركة 

الحكوميــة تنخفــض  الوظائــف  املــرأة يف 

تلــك النســبة بشــكل الفــت يف ســوق العمــل 

والقطــاع الخــاص.

وقــت  يف  الــدويل  للبنــك  تقريــر  ويبــن 

ســابق، أن مشــاركة املــرأة العراقية يف ســوق 

العمــل تعــد منخفضــة، بحيــث تشــكل أقــل 

ــة فقــط. مــن 15 يف املئ

واســتنادا اىل وزارة التخطيــط فــأن نســبة 

ــو  ــغ نح ــاء تبل ــا نس ــي تعيله ــالت الت العائ

ــه  ــة أن آخــر مســح أجرت ــة، مبين 11 يف املئ

الــوزارة عــام 2021 يف ثــالث محافظــات، 

هــي بغــداد واملوصــل والبــرة، أظهــرت أن 

نســبة النســاء العامــالت يف القطــاع الخــاص 

بتلــك املحافظــات مل تتجــاوز 5 يف املئــة 

ــط. فق

وبحســب األرقــام والبيانــات التــي أصدرتها، 

ــاواة  ــأن املس ــة بش ــل الدولي ــة العم منظم

بــن الجنســن، بلــغ معــدل مشــاركة املــرأة 

العربيــة يف ســوق العمــل 18.4 يف املئــة، 

مقارنــة  العــامل  يف  األدىن  املعــدل  وهــو 

باملتوســط العاملــي الــذي يبلــغ 48 يف املئــة.

املفارقــة هنــا ان املــرأة والرجــل كالهــام 

يتعرضــان اىل التعنيــف املتبــادل؛ وكانــت 

دائــرة العالقــات العامــة يف وزارة الداخليــة 

املناشــدات  عــدد  قــد فصلــت  العراقيــة 

ــج  ــا، والنتائ ــرى رصده ــي ج ــاالت الت والح

ــت،  ــة عــام 2022 وقال ــذ بداي ــة من املتحقق

ــر الخــط  ــت ع ــة تلق إن الرطــة املجتمعي

ــة  ــرت معالج ــدة، وج ــاخن 1162 مناش الس

تعنيــف 754 حالــة مــن النســاء، ومعالجــة 

ومعالجــة  الرجــال،  مــن   233 تعنيــف 

ــادة 62  ــن إع ــال ع ــاًل، فض ــف 55 طف تعني

فتــاة هاربــة، ورصــد ومتابعــة 22 طفــاًل 

الســن  انتشــال 22 مــن كبــار  هاربــاً، و 

ــال  ــة أطف ــف، وانتشــال أربع نتيجــة التعني

ــاً. ــف أيض ــة التعني نتيج

ــة  ــس بجامع ــم النف ــتاذة يف عل ــدت أس وع

بغــداد هــذه األرقــام محــدودة للغايــة، 

ــا.  ــب قوله ــع، بحس ــأرض الواق ــة ب مقارن

بعــض  عــى  »يســتحيل  إنــه  وتقــول 

الرطــة  مركــز  إىل  تلجــأ  أن  املعنفــات 

ألنهــا قــد تتعــرض إىل املســاءلة األرسيــة 

حياتهــا  تنهــي  أن  وميكــن  والعشــائرية، 

ــا  ــري اتهامه ــلطات، اذ يج ــا إىل الس بلجوئه

مبســائل مثــل الــرف والعفــة وخــروج عــى 

تقاليــد قبليــة وعشــائرية وتجــاوز للكبــار«.

وتفيــد األمــم املتحــدة إن 46 يف املئــة مــن 

ــا  النســاء املتزوجــات يف العــراق كــن ضحاي

للعنــف املنــزيل، وثلثهــن تعــرض لعنــف 

ــي. ــدي وجن جس

وتشــر املنظمــة الدوليــة للهجــرة إىل أن 85 

يف املئــة مــن الرجــال العراقيــن يقولــون 

إنهــم ســيمنعون أي امــرأة يف عائلتهــم مــن 

ــم شــكوى. تقدي

أمــا بالنســبة إىل النســاء، فتقــول 75 يف املئــة 

منهــن، إنهــن لن يتحدثــن إىل الرطــة خوفاً 

ــة  ــن إمكاني ــف، أو م ــن العن ــد م ــن املزي م

رؤيتهــن ونبذهــن بعــد ذلــك، بحســب 

ــر منشــور. تقري

»النســبة  أن  إىل  أشــارت  الداخليــة  وزارة 

األكــر يف الهــروب هــي للفتيــات املراهقــات 

وتليهــا املتزوجــات«، منوهــة بالقــول أن 

»الهــروب مل يصبــح ظاهــرة حتــى اآلن، 

ــدة«. ــة عدي ــاالت فردي ــاك ح ــا هن وإمن

واســتنادا اىل أســتاذة علــم النفــس فــأن 

ــه  ــف املوج ــة، والعن ــة القضي ــدم معالج ع

ــوة، أدى  ــزوج أو األب أو اإلخ ــل ال ــن قب م

إىل  والنســاء  الفتيــات  بعــض  لجــوء  إىل 

االنتحــار، مشــرة بالقــول اىل انــه حتــى 

األطفــال بــدأوا يلجــؤون للعنــف نتيجــة 

ــا  ــار، وأحيان العنــف املوجــه لهــم مــن الكب

ــع  ــد مواق ــع تواج ــار م ــؤون إىل االنتح يلج

تواصــل تحفــز عــى ذلــك، بحســب قولهــا، 

مردفــة أن العنــف األرسي أدى إىل زيــادة 

ظواهــر أخــرى أيضــا مثــل التحــرش الجنــي 

حــد  عــى  املحــارم،  وزنــا  واالغتصــاب 

ــا. وصفه

واشــارت منظمــة معنيــة بحقــوق النســاء يف 

العــراق بــان املنظمــة اجــرت اســتطالع راي 

عــر منصــة حقــوق املــرأة العراقيــة يف شــهر 

شــملت   ،2022 الحــايل،  للعــام  حزيــران 

)1873( عينــة مــن جميــع مناطــق العــراق؛ 

بــن  باملئــة   59 بــان  االســتطالع  واظهــر 

املشــاركات مــن الفتيــات بعمــر6-13  ســنة 

ــة  تعرضــن للتحــرش اول مــرة  و 22.5 باملئ

منهــن تعرضــن للتحــرش مــن االقــارب و30  

ــّن  ــزل، وب ــرش يف املن ــن للتح ــة تعرض باملئ

االســتطالع بــأن العاصمــة بغــداد كانــت 

ــة وبعدهــا  االعــى ثــم املحافظــات الجنوبي

الوســطى ثــم محافظــات كوردســتان، وهــي 

االقــل.

»يستحيل على بعض 
المعنفات أن تلجأ 
إلى مركز الشرطة 

ألنها قد تتعرض إلى 
المساءلة األسرية 

والعشائرية، ويمكن 
أن تنهي حياتها 

بلجوئها إلى السلطات، 
اذ يجري اتهامها 

بمسائل مثل الشرف 
والعفة وخروج على 

تقاليد قبلية وعشائرية 
وتجاوز للكبار«
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عـروض البيـع االلكـترونيعـروض البيـع االلكـتروني  
بيـن الحاجـة وأسـاليب النصب

ــة  ــة بالتجزئ ــارة اإللكروني ــات التج ــام اىل ان مبيع ــر االرق وتش

يف جميــع أنحــاء العــامل بلغــت 2.3 تريليــون دوالر أمريــيك 

ــع أن تصــل  ــام 2021 جــرى توق ــول ع ــام 2017، وبحل ــى ع حت

اإليــرادات إىل 4.88 تريليونــات دوالر أمريــيك.

ــا  ــات، انه ــب الدراس ــة بحس ــارة التكنولوجي ــا التج ــن مزاي وم

تخفــض التكاليــف عــن طريــق البيــع املبــارش للعمــالء والحفــاظ 

ــة، كــام تســهم بتمكــن  ــل مــن املتاجــر التقليدي عــى عــدد أق

العمــالء مــن الــراء يف أي وقــت ويف أي مــكان، باســتعامل 

أجهزتهــم املفضلــة، وهــي قــدرة رضوريــة لجيــل األلفيــة 

ــات  ــى بيان ــول ع ــك الحص ــن، وكذل ــن اآلخري ــكان الرقمي والس

ــت، و  ــر اإلنرن ــودة ع ــس الج ــاطة مقايي ــة بوس ــالء القيم العم

ــار املنتجــات والخدمــات والعالمــات التجاريــة والــركات  اختب

تعــرف التجــارة اإللكترونيــة بانهــا عمليــة بيــع وشــراء البضائــع والخدمــات عبــر 
اإلنترنــت، ويمكــن للســكان إجــراء عمليــات شــراء الســلع مــن أجهــزة الحاســب 
الخاصــة والهواتــف الذكيــة والســاعات الذكيــة والمســاعدات الرقميــة،  ويعــد 
هــذا النــوع مــن الطــرق الحديثــة للتســوق ولــه تأثيــر كبيــر علــى قطــاع التجــارة 
عــن طريــق  التجاريــة  الســوق واألدوات  فــي تطويــر  اســهم  اذ  العالميــة، 

االســتيراد مــن المناشــئ العالميــة كافــة، بحســب المتابعيــن.

ــبق،  ــتثامر املس ــن االس ــدر م ــل ق ــوق بأق ــدة يف الس الجدي

ــمح  ــام يس ــالء، م ــة للعم ــة الذاتي ــارات الخدم ــر خي و توف

ــالء،  ــن العم ــد م ــع ملزي ــرة بالبي ــات الصغ ــي املبيع ملوظف

ــات. ــك الدراس ــف تل ــد وص ــى ح ع

ويشــاهد هنــا، ان صفحــات يديرهــا أصحابهــا مــن املنــازل 

قــد احتلــت بشــكل الفــت مواقــع التواصــل االجتامعــي 

وأصبحــت البديــل األنســب للمتاجــر واألســواق التقليديــة.

ويشــر احــد التجــار التقليديــن يف بغــداد إىل أن هــذه 

الطريقــة مصــدر جديــد للــرزق لكنــه غــر نظيــف كليــا يف 

العــراق، بســبب النصــب واالحتيــال، عــى حــد قولــه، مشــرا 

اىل انــه غالبــا مــا يجلــب أصحــاب تلــك املواقــع االلكرونيــة 

املنتجــات،  مغشوشــة أو غــر أصليــة، بحســب قولــه، منوهــا 

ــة. ــة الحكومي اىل  انعــدام الرقاب

ــن  ــزا ع ــا زال عاج ــي م ــروين املح ــوق اإللك ــرى أن الس وي

ــع  ــك اىل ان املتبض ــا ذل ــادي، عازي ــوق االعتي ــة الس منافس

ــا  ــل رشائه ــع قب ــة البضائ ــل بشــكل عــام ملعاين العراقــي ميي

ــره. ــب تعب ــا، بحس ــى مثنه ــاومة ع واملس

ويخالــف ذلــك الــرأي تاجــر يجلــس داخــل محلــه الصغــر 

يف حــي املنصــور ببغــداد، يتميــز بكــرة منافــذ بيــع املالبــس 

ــن دون  ــن م ــه املعتادي ــر زبائن ــه ينتظ ــه، ولكن ــة في الفخم

ــوق  ــات التس ــاب صفح ــحب أصح ــن س ــاكيا م ــدوى، ش ج

اإللكــروين كثــرا مــن زبائنــه، برغــم عــدم امتالكهــم الخــرة 

يف التعامــل، ويقــول إن أغلبهــم لجــأ إىل هــذا العمــل الســهل 

بعــد فشــلهم يف الحصــول عــى عمــل آخــر، عــى حــد وصفه.

ــادي مرتفعــة  ــرى أن أســعار املنتجــات يف الســوق االعتي وي

نتيجــة فــرض الرضائــب عــى أصحــاب املحــال، فضــال عــن 

أجــور العاملــن واملحــل ورصفيــات الكهربــاء، مشــرا إىل أن 

ــدؤوا بدورهــم يســتعينون أيضــا  بعــض أصحــاب املحــال ب

مبواقــع التواصــل االجتامعــي لدخــول رصاع التســوق وإعــادة 

الــروح إىل متاجرهــم، بإنشــاء صفحــات خاصــة لعــرض 

ــم. بضاعته

ــن  ــة متكــن الزبائ ــرى متبضعــون أن الصفحــات االفراضي وي

مــن الوصــول إىل العالمــات التجاريــة العامليــة غــر املتوفــرة 

يف العــراق، وإن توفــرت فســتكون بأســعار غاليــة جــدا، 

الفتــن اىل ان بعــض الصفحــات ارتبطــت باملواقــع العامليــة 

ــدة  ــع الجدي ــب البضائ ــا، ليجــري طل ــازون، وغره ــل أم مث

واملرغوبــة وغــر املتوفــرة يف الســوق بأســعار مقبولــة، 

ــة أتاحــت للمتبضــع  ومنوهــن اىل أن الصفحــات اإللكروني

ــاء البحــث  ــف نفســه عن ــن دون أن يكل ــار م ــة االختي حري

املتواصــل، إذ إن تنــوع صفحــات التســوق جعلتــه أكــر 
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يمكن توفير عدد هائل من البضائع 
من مناشئ عالمية وبأسعار 

مناسبة جدا للزبون بسبب فرق 
العملة، كما تسهم باختصار 

مصاريف اإليجار وملحقاته، وهذه 
من األسباب المهمة الكتساح 

التسوق اإللكتروني وتفضيله على 
التسوق العادي..

ــار. ــة يف االختي حري

وتقــول متبضعــة مــن املواقــع االلكرونيــة »أســتطيع التنقــل مــن صفحــة ألخــرى وأنــا جالســة 

يف منــزيل، مــن دون تحمــل تقلبــات الطقــس العراقــي، يصلنــي مــا أريــد وبســعر مناســب، 

وبخدمــة توصيــل تــكاد تكــون أقــل كلفــة مــن أســعار ســيارات األجــرة التــي تقلنــي إىل أي 

مــكان أريــد التبضــع منــه«، عــى حــد وصفهــا.

ــرة  ــاحة ح ــر مس ــا توف ــع ميكنه ــذه املواق ــوق، أن ه ــات التس ــدى صفح ــة إح ــد صاحب وتج

لعــرض البضائــع مــن دون دفــع أجــور املــكان ومــا يلحقهــا مــن وســائل العــرض املتبعــة يف 

ــع. املتاجــر عــى أرض الواق

وتضيــف، إنــه ميكــن توفــر عــدد هائــل مــن البضائــع مــن مناشــئ عامليــة وبأســعار مناســبة 

ــه،  ــار وملحقات ــف اإليج ــام تســهم باختصــار مصاري ــة، ك ــرق العمل ــون بســبب ف جــدا للزب

وعــدت أن هــذه مــن األســباب املهمــة الكتســاح التســوق اإللكــروين وتفضيلــه عــى التســوق 

العــادي.

وتشــر اىل ان الزبــون العراقــي حديــث العهــد بالتســوق عــر اإلنرنــت، ولــه مخــاوف كبــرة 

ــلم  ــل تس ــاب قب ــع الحس ــا دف ــا قاطع ــض رفض ــام يرف ــال، ك ــة واالحتي ــرض للرسق ــن التع م

ــذا النظــام العاملــي؛  ــع التســوق به ــع مواق ــال، برغــم عمــل جمي ــا مــن االحتي ــب خوف الطل

منوهــة اىل مشــكالت الشــحن الــدويل عنــد وصــول البضاعــة إىل الحــدود وخضوعهــا للفحــص 

ــزء  ــة ج ــري رسق ــريك، إذ تج ــيم الجم والرس

مــن البضاعــة وال يســتطيع أغلــب أصحــاب 

هــذه الصفحــات فعــل يشء تجــاه ذلــك.

شــحن  إىل  يضطرهــم  ذلــك  ان  وتوضــح 

املســافرين  نقــل  رشكات  عــر  البضائــع 

قولهــا. بحســب  جــدا،  عاليــة  ومببالــغ 

انتشار كورونا والتجارة االلكرونية

ويقــول املراقبــون، انــه بعــد انتشــار فــروس 

زادت  التجــّوال،  حظــر  وفــرض  كورونــا 

ــت  ــر اإلنرن ــن ع ــوق العراقي ــدالت تس مع

مقارنــة باألشــهر التــي ســبقت ظهــور الوبــاء 

اذ اضطــر كثــر منهــم إىل عــدم الخــروج 

مــن املنــزل وتفضيــل التســوق مــن املتاجــر 

اليوميــة  احتياجاتهــم  لســد  اإللكرونيــة 

ــي،  ــل االجتامع ــع التواص ــح مواق ــر تصف ع

ــتغرام. ــبوك وإنس ــة فيس وبخاص

و تقــول موظفــة حكوميــة، إنــه منــذ فــرض حظــر التجــّوال بــدأت أشــري احتياجــات أرسيت 

ــة  ــر الغذائي ــع واملتاج ــن املواق ــر م ــى كث ــا ع ــت تدريجي ــة اذ تعرف ــر اإللكروني ــن املتاج م

ــل وغرهــا عــى اإلنرنــت. ــة واملعــادن كالذهــب والفضــة واملالبــس ومــواد التجمي والطبي

ــا والحجــر الصحــي رصت اعتمــد بنســبة %90 عــى  ــاء كورون ــع انتشــار وب ــه م وتوضــح ان

التســوق مــن املتاجــر اإللكرونيــة، حتــى الذهــب اشــريه مــن بعــض الصاغــة املوثــوق بهــم 

ــار أشــريها مــن الصفحــات  ــايت الصغ ــب فســاتن بن ــت، وأغل ــم عــر اإلنرن ــن أعرفه أو اّلذي

ــال. ــس األطف الخاصــة مبالب

وشــهدت التجــارة اإللكرونيــة منــوا ملحوظــا يف العــراق، ويقــدر حجــم مبيعاتهــا بأكــر مــن 

20 مليــون دوالر شــهرياً، بحســب تقديــرات غــر رســمية.

ويقــول صاحــب متجــر »دليفــري« اإللكــروين »كورونــا دفعــت التجــارة اإللكرونيــة للنمــو 

عــى عكــس مبيعــات التجــارة التقليديــة، فالكثــر مــن املواطنــن يتصفحــون مواقــع التواصــل 

ــة وســعر مناســب، فيكــون  ــع ذات جــودة عالي ــر لهــم بضائ ــازل وتظه االجتامعــي مــن املن

اإلقبــال عــى رشائهــا عاليــا جــدا«. 

ويتابــع أن إحــدى رشكات النقــل املعتمــدة التــي لديهــا 18 مكتبــا يف عمــوم العــراق، ويقــدر 

ــرارات الحظــر  ــة بـــ 40 ألــف دوالر، أجــرت عــى التوقــف نتيجــة ق ــا اليومي حجــم أرباحه

ــع  ــهم يف رف ــا، اس ــروس كورون ــإن ف ــوال ف ــع األح ــن يف جمي ــهر، لك ــون اش ــامل يف غض الش

ــر مــن  ــاق واســعة لكث ــح آف املبيعــات وفت

ــي مل تكــن معروفــة ســابقا. املتاجــر الت

ــر  ــروين أن أك ــر الك ــب متج ــول صاح ويق

ــر  ــن عم ــال م ــا الرج ــن متجرن ــرين م املش

20 إىل 34 عاًمــا، إذ يقبلــون عــى املنتجــات 

الخاصــة بالعنايــة بالشــعر والذقــن، وأجهــزة 

تخفيــف الــوزن، واملالبــس واألكسســوار، 

ــر  ــن عم ــة، م ــة الثاني ــاء باملرتب ــأيت النس وت

18 إىل 40 عاًمــا، أمــا املنتجــات األكــر مبيعا 

ــرة،  ــة بالب ــزة العناي ــي أجه ــراق فه يف الع

ومســتحرضات  واألكسســوار،  واملالبــس 

ــام. ــل بشــكل ع التجمي

ــون اىل  الخــراء بالتســويق اإللكــروين، يلفت

ــوا  ــن أصبح ــباب العراقي ــن الش ــرا م أن كث

يفكــرون بجديــة بفتــح مشــاريعهم الخاصــة 

احــد  ويقــول  كورونــا،  جائحــة  بســبب 

خــراء التســويق  ان ذلــك دفعــه إىل إطــالق 

سلســلة تعليميــة عــر حســابه يف إنســتغرام 

الجميــع  بإمــكان  ســهلة وبســيطة جــدا 

التســويق  وســم  تحــت  عليهــا  االطــالع 

بالعــراق لتنميــة مهــارات املقبلــن عــى 

ــراء  ــر الخ ــال، ويخت ــذا املج ــل يف ه العم

ان جائحــة كورونــا مــن  بالقــول،  االمــر 

فوائدهــا أنهــا اختزلــت لنــا 10 ســنوات مــن 

ــراق، إذ أجــرت  ــروين يف الع ــر اإللك التطوي

الجميــع عــى التوجــه إىل الــراء )أوناليــن(.
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وناقشــت اللجنــة املاليــة النيابيــة مــع محافــظ البنــك املركــزي، الجــدوى والدوافــع مــن وراء 

اتخــاذ قــرار البنــك املركــزي بطــرح فئــة 20 ألــف دينــار، والقيمــة املاليــة لهــذه الفئــة وغرهــا 

مــن تفاصيــل متعلقــة بإصدارهــا املرتقــب.

الحكومة: تحسن وتسهيل

ويقــول املستشــار املــايل لرئيــس الــوزراء مظهــر محمــد صالــح يف حديــث ملجلــة »فيــي«؛ إن 

»البنــك املركــزي يراقــب كفــاءة نظــام املدفوعــات النقديــة مــن أجــل االســتقرار وبالتــايل فإنــه 

يــرى ايــن التعويــض والطلــب وهــي جــزء مــن أعاملــه«، مبينــا ان »اصــدار مثــل هكــذا عملــة 

ترفــع مــن كفــاءة نظــام املدفوعــات« .

واضــاف ان »العملــة الجديــدة هــي عملــة وســطية وستســاعد يف تحســن وتســهيل كفــاءة 

نظــام املدفوعــات وبالعــد والفــرز وبالحجــم«.

ــدا ان  ــم«، مؤك ــن التضخ ــة م ــدة اىل حال ــة الجدي ــدار العمل ــؤدي اص ــح أن »ت ــى صال ونف

»اصــدار هــذه العملــة ســتكون بديلــة مــن اصــدار عمــالت اخــرى مــن  50 او 25 الــف دينــار 

املوجــودة وســتكون مــن ضمــن الوجبــة وليــس خــارج عنهــا، اضافــة اىل انهــا فئــة غــر كبــرة 

أثــار إعــالن البنــك المركــزي العراقــي عــن 
عزمــه إلصــدار فئــة نقديــة جديــدة تبلــغ 
قيمتهــا 20 ألــف دينــار )مــا يعــادل نحــو 
13 دوالر(، بعــض الــردود واآلراء فــي بعــض 
األوســاط  وفــي  االقتصاديــة  األوســاط 
هــذه  إصــدار  جــدوى  حــول  الشــعبية، 
الفئــة النقديــة وانعكاســاتها علــى الواقــع 

االقتصــادي للبــالد.

فئة 20 الف دينار الجديدة تث�ي الجدل وتكشف المستور.. 

خبراء اقتصاد: ستزيد التضخم

فـيـــلـي
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لتســبب التضخــم«.

واكــد ان »القضيــة تنظيميــة ومعقولــة وهــو جــزء مــن مراقبــة دائــرة االصــدار للبنــك املركــزي 

التــي تراقــب الكفــاءة يف نظــام املدفوعــات النقديــة وتحــاول الرفــع منــه وتحســينه«.

ال جدوى اقتصادية

ويقــول الخبــر االقتصــادي وأســتاذ االقتصــاد يف الجامعــة العراقيــة عبــد الرحمــن املشــهداين 

يف حديــث ملجلــة »فيــي«؛ انــه »ليــس هنــاك جــدوى اقتصاديــة مــن إصــدار عملــة جديــدة 

ــت الحــارض وان  ــة يف الوق ــة بالعمــالت الورقي ــه ال توجــد ازم ــار الن ــف دين ــة 20 ال ــن فئ م

الفئــة ليســت فئــة رضوريــة بحيــث تكــون اقــل مــن 250 دينــار أو أعــى مــن 50 الــف دينــار 

لتقليــل الكتلــة النقديــة مــا بــن املصــارف وللمواطنــن«.

ويشــر املشــهداين اىل ان »عــى البنــك املركــزي أن يبــدل جميــع الفئــات املوجــودة بســبب 

مــي وقــت طويــل عــى إصدارهــا، وبالتــايل تعرضــت للتزويــر وان اكــر البلــدان تلجــأ لتغــر 

عملتهــا وتقــوم بإضافــات امنيــة مائيــة اكــر«.

وأكــد املشــهداين ان »دخــول الفئــة الجديدة 

للســوق بــدون الغــاء فئــات أخــرى ســيؤدي 

اىل ارتفــاع االســعار وســرتفع التضخــم«، 

دينــار  ترليــون   83 »هنــاك  أن  إىل  الفتــا 

الفئــة  فــان  وبالتــايل  بالســوق  متداولــة 

الجديــدة ســتؤدي اىل ارتفــاع هــذه الكتلــة 

ــار«. ــون دين ــل إىل 100 تريلي ــد يص ــا ق مب

واوضــح ان »التضخــم قــد ارتفــع فعليــا مــن 

8 باملئــة اىل 12 باملئــة حاليــا وان اصــدار 

هــذه الفئــة قــد يصــل بالتضخــم إىل 18 

ــة«. باملئ

النقد ثقافة املواطن العراقي

ــام  ــي«؛ إن »النظ ــة »في ــث ملجل ــوان يف حدي ــل انط ــم جمي ــادي باس ــر االقتص ــول الخب ويق

املــريف العــراق ســواء كان البنــك املركــزي واملصــارف االهليــة والحكوميــة مل تســتطيع تعويــد 

ــزا كارت ويك كارت  ــن الفي ــل م ــزال البدائ ــد وان ــى النق ــامد ع ــص االعت ــى تقلي ــن ع املواط

وغرهــا«.

وأضــاف انطــوان ان »هنــاك ثقافــة عامــة وقناعــة لــدى العراقــي بالنقــد أكــر مــن قناعتــه 

ــا«. ــة املســتعملة عاملي باألســاليب الحديث

واشــار اىل ان »هنــاك ثالثــة أربــاع النقــد مخــزون لــدى البيوتــات وال يســتعمل بشــكل دائــم 

وبالتــايل فــإن البنــك طرحــوا فكــرة هــذه الفئــة الجديــدة لتمشــية االمــور« .

البنك املركزي: ال تأثرات سلبية

ــار  ــف دين ــدة لـــ 20 ال ــة الجدي ــة أن »الفئ ــك يف تريحــات صحافي ــن البن ــه؛ أعل مــن جهت

ســيكون لهــا أفضــل وأحــدث تقنيــات العالمــات األمنيــة الخاصــة بــاألوراق النقديــة، مبينــا 

أنــه يســعى عــر إصــدار هــذه الفئــة لتطويــر سالســل العملــة الوطنيــة وتزويدهــا بخصائــص 

ــة  ــى أي ــوي ع ــي ال تنط ــة، وه ــة عالي أمني

مســاوئ كونهــا لــن تؤثــر ســلبا عــى الكتلــة 

ــا  ــا وفئاته ــة أوراقه ــى قيم ــة وال ع النقدي

األخــرى«.

واضــاف ان »حجــم الفئــة الجديدة ســيكون 

ــو  ــار، وه ــف دين ــة 50 أل ــم فئ ــا لحج قريب

ــا،  ــة عاملي ــألوراق النقدي ــايس ل الحجــم القي

مؤكــدة أنــه لــن يتــم ســحب أي فئــات 

ــدة  ــف الجدي ــة 20 أل ــة، وورق ــة قدمي نقدي

ــن  ــرض تحس ــات، بغ ــة الفئ ــتضاف لبقي س

ــه«. ــدي واغنائ ــداول النق الت

مواطنون: فساد جديد

فيــام اعتــر عــدد مــن املواطنــن ســعي 

البنــك إلصــدار فئــة جديــدة مــن عملــة 20 

ــد . ــاد جدي ــة لفس ــو بواب ــار ه ــف دين ال

ويقــول عبــد الهــادي محمــد يف حديــث 

إصــدار  »عمليــة  إن  »فيــي«؛  ملجلــة 

فئــة جديــدة تحتــاج اىل املليــارات مــن 

ــد«،  ــاد جدي ــة لفس ــي بواب ــدوالرات وه ال

فئــة  اىل  يحتــاج  ال  »العــراق  أن  مؤكــدا 

جديــدة مــن العملــة النقديــة وامنــا يحتــاج 

القطــاع  لتطويــر  وطــرق  معالجــات  اىل 

البطالــة«. عــى  والقضــاء  االقتصــادي 

ويتابــع أن معظــم املصــارف االهليــة ال 

متــارس عملهــا االئتــامين كــام هــو يف البلــدان 

االخــرى، وامنــا يقتــر عــى الدخــول يف 

مــزاد العملــة الــذي يجريــه البنــك املركــزي 

ــا. ــة االساســية له ــا الوظيف ــايل يفقده وبالت

مــن جانبــه؛ اعتــر املواطــن محمــد رزاق يف 

حديــث ملجلــة »فيــي« ان »املشــكلة ليــس 

ــا املشــكلة يف  ــة وامن ــات النقدي ــة الفئ يف قل

عــدم وجــود عمــل يف القطــاع الخــاص«، 

مطالبــا »البنــك بدعــم أكــر للمشــاريع 

ــرف  ــي ت ــوال الت ــة األم ــة ومتابع الصناعي

ــل هــذه املشــاريع«. ــن قب م

ــة  ــل هــذه العمل ولفــت اىل ان »اصــدار مث

ــع االســعار  ــام اىل رف ــدة ســتؤدي حت الجدي

املواطــن  عــى  رضرهــا  وســينعكس 

البســيط«.
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ــراق  ــهدها الع ــي يش ــة الت ــاع االمني ــن االوض ــم م ــى الرغ ع

وخاصــة العاصمــة بغــداد وآثــار األزمــة االقتصاديــة التــي 

ــا  ــببت به ــي تس ــاكل الت ــن املش ــة ع ــالد، الناجم ــت الب رضب

جائحــة »كورونــا وعــدم اقــرار املوازنــة لعــام 2021، إال أن 

ســوق العقــارات كانــت مبنــأى عــن تلــك األحــداث التــي 

شــهدت ارتفاعــا كبــرا خــالل اخــر عامــن، وصلــت هــذه 

األســعار أحيانــا إىل الضعــف.

وحســب خــراء اقتصاديــن، فــإن العــراق يحتــاج إىل نحــو أكــر 

مــن 3 ماليــن وحــدة ســكنية، يف ظــل ارتفــاع مــؤرش الســكان، 

ــل  ــارات، مث ــعار العق ــع أس ــة إىل رف ــباب املؤدي ــع األس وتجم

األزمــة الســكانية وقلــة املجمعــات الســكنية.

املافيات واملصارف والنمو السكاين

ــه يف  ــايل هــالل الطحــان بقول ــر االقتصــادي وامل ويحــدد الخب

حديــث ملجلــة »فيــي«؛ ان »هنــاك ثــالث أســباب رئيســية وراء 

ــة  ــص يف العاصم ــراق وباألخ ــارات يف الع ــعار العق ــاع أس ارتف

بغــداد، أولهــام هــو الفســاد الــذي أصــاب مفاصــل الدولــة أدى 

ــارات يف  ــراء العق ــت ب ــرة قام ــة كب ــات مالي ــور مافي إىل ظه

ــا  ــور وغره ــة واملنص ــة كالجادري ــة واملرغوب ــق املعروف املناط

ان  اىل  يعــود  الثــاين  »الســبب  ان  مبينــا  املناطــق«،  مــن 

ــراء  ــن ل ــراض املواطن ــدأت بإق ــي ب ــة الت ــارف الحكومي املص

الــدور الســكنية ومبقــدار 100 و150 مليــون دينــار وحتــى يف 

ــغ«. ــان يتجــاوز هــذه املبال بعــض األحي

ــو  ــدل النم ــاع مع ــود اىل ارتف ــث يع ــبب الثال ــع أن »الس وتاب

الســكاين يف العــراق الــذي تجــاوز 3 باملئــة وانشــطار العوائــل 

العراقيــة والبحــث عــن الســكن، إضافــة اىل عــدم إنشــاء مــدن 

جديــدة والتلكــؤ الحاصــل يف البعــض منهــا ادى اىل ارتفــاع 

ــارات«. اســعار العق

وأشــار الطحــان إىل أن »الحكومــة مطالبــة بإيجــاد حلــول 

رسيعــة وناجعــة ملشــكلة الســكن التــي أصبحــت مشــكلة 

اخــرى تواجــه العــراق، باإلضافة اىل املشــاكل االخــرى كالكهرباء 

" ارتفاع جنوني"
بأسعار العقارات في بغداد

ــي  ــات الت ــن الحكوم ــي مل تتمك ــاه الت واملي

ــواء  ــا س ــن حله ــة م ــى الدول ــة ع املتعاقب

ــد«. ــدون قص ــد او ب ــت بقص كان

حلول ترقيعية

ــني  ــر الحس ــادي ام ــر االقتص ــول الخب ويق

»ارتفــاع  ان  »فيــي«  ملجلــة  حديــث  يف 

اىل  يعــود  العــراق  يف  العقــارات  اســعار 

فشــل التخطيــط الحكومــي يف حــل مشــكلة 

الســكن يف العــراق ومــا جــاءت بــه هــو 

مجــرد حلــول ترقيعيــة الزمــة كبــرة تعــاين 

منهــا منــذ عــدة ســنن، فضــال عــن ضعــف 

ورداءة املــواد االنشــائية التــي تــكاد تكــون 

ــو  ــا ه ــة مب ــة مقارن ــودة عالي ــر ذات ج غ

موجــود يف دول الجــوار«.

املتســارع  الســكاين  »النمــو  ان  واضــاف 

يف العــراق وارتفــاع أعــداد الســكان كان 

عمــال آخــر يف اإلقبــال عــى رشاء الوحــدات 

ــر  ــة مبــا هــو متوف ــة، مقارن الســكنية القليل

مــام رفــع أســعارها اىل ضعــف القيمــة مــا 

ــن«. ــل عام قب

التخطيط: اإلنشائية ومراكز املجمعات

ويقــول املتحــدث باســم وزارة التخطيــط 

ــة  ــث ملجل ــداوي يف حدي ــرة الهن ــد الزه عب

»فيــي«؛ ان »ارتفــاع اســعار املواد االنشــائية 

ــة  ــت اىل 60 باملئ ــدا وصل ــة ج ــب عالي بنس

خــالل العامــن املاضيــن وراء ذلــك، متأثــرة 

ــب  ــيام ان اغل ــا الس ــعار عاملي ــاع األس بارتف

املــواد االنشــائية هــي اســترادية كالحديــد) 

ــة«. الشــيش( وبعــض املــواد الصحي

ولفــت إىل أن »مــا معــروض مــن الوحــدات 

الســكنية يعتــر قليــل مقارنــة بالطلــب 

املجمعــات  اغلــب  ان  كــام  املوجــود، 

ــواء  ــاؤها اآلن س ــم إنش ــي يت ــكنية الت الس

يف بغــداد او املحافظــات تكــون ذات قيمــة 

عاليــة مــن حيــث األرض التــي تكــون يف 

قلــب بغــداد او املــدن الرئيســية مــام يــؤدي 

اىل ارتفــاع اســعارها«.

مكتب داللية: ارتفاع ثالثة اضعاف

ويقــول صاحــب دالليــة الشــمس يف بغــداد 

يف حديــث ملجلــة »فيــي« ان« هنــاك اقبــال 

كبــر حاليــا عــى األرايض الزراعيــة التــي تــم 

ــن املســتثمرين،  ــدد م ــل ع ــن قب ــا م بناؤه

الوحــدات  مــن  أرخــص  كونهــا  وذلــك 

»طابــو  صفــة  تحمــل  التــي  الســكنية 

ســكني«، مســتدركا أن »هــذه الوحــدات 

غــر مرخصــة للســكن مــن قبــل الدولــة 

ــن  ــر م ــال لكث ــع ح ــت واق ــا اصبح اال انه

ــواء«. ــد س ــى ح ــة ع ــن والدول املواطن

ويضيــف أن »بعــض املناطــق يف بغــداد 

ــادة كبــرة يف أســعار الوحــدات  شــهدت زي

الســكنية يف اآلونــة االخــرة وصلــت اىل ثالثة 

ــن«،  ــل عام ــه قب ــت علي ــام كان ــاف م أضع

مبينــا ان »هنــاك اقبــاال متزايــدا عــى بعــض 

بكونهــا  متتــاز  التــي  املعروفــة  املناطــق 

ــد«. ــة يف آن واح ــكنية وتجاري ــق س مناط

الــوزراء للشــؤون  وكان مستشــار رئيــس 

ــح   ــد صال ــر محم ــة مظه ــة واالقتصادي املالي

ــى  ــي« ع ــة »في ــه ملجل ــدد يف حديث ــد ش ق

وجــوب أن تكــون سياســات اإلســكان يف 

بتكاليــف زهيــدة«، مبينــا عــن  العــراق 

ــكنية  ــدة س ــون وح ــز 2.5 ملي ــود عج »وج

العــراق«.  يف 

يف  خانقــة  أزمــة  مــن  العــراق  ويعــاين 

الســكن بســبب تزايــد عــدد ســكان العــراق 

ومحدوديــة املجمعــات الســكنية إضافــة 

إىل عــدم قــدرة املواطــن عــى بنــاء وحــدة 

ــالء األرايض  ــبب غ ــه بس ــة ب ــكنية خاص س

واملــواد اإلنشــائية.

فـيـــلـي
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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 ، 

 من المستقبل !!
ً
 من الحاضر وياِئسا

ً
 مرتعبا

ً
 من الماضي و خائفا

ً
اعيش في وطني متــألما

مضت سنوات العمر وانا انتظر الوطن السعيد المزدهر .. 

مستقبل اوالدي يلفه المجهول في ارض االجداد، ارض الحضارات والمقدسات، ارض الصراعات والنائبات !


