


في هــذا العدد  تتطلــب منــا نهايــة العــام ان نقــول: مــّرَ 12 شــهرًا او 365 يومــًا، ومــع اننــا 
ســاهمنا فــي صنــع الكثيــر مــن الذكريــات، ولكــن فــي النهايــة، اصبــح برنامجنــا العملــي 

ــة. ــّرة والجميل ــيء باالحــداث الم ــام 2022 المل ــات الع مصــدرا لذكري
ــل  ــدا؛ ب ــا جي ــك نتاج ــون ل ــذي يك ــام ال ــس الع ــد هــو لي ــام الجي ــق ان الع ومــن منطل
هــو العــام الــذي تنثــر فيــه البــذور الجيــدة، وعندمــا نســتحضر االحصــاءات واألعــداد 
فــي هــذا العــام نعلــم ان فــي هــذا البلــد المتعــدد االعــراق والــذي تجــد فيــه العديــد 
ــم  ــة الحك ــر دف ــا ان تدي ــة لوحده ــة قومي ــدور اي ــس بمق ــان والمذاهــب لي ــن االدي م
ــس بمقدورهــا ان تغطــي  ــة لوحدهــا لي ــان مؤسســة اعالمي ــذا ف ــدة، وك بصــورة جي
ــذي  ــال ال ــى مســتوى ع ــد اوصــل شــفق ال ــع االتجاهــات؛ ولكــن االصــرار والجه جمي

ــة بالمســتوى المنظــور. ــة ناجح ــق تجرب حق
وكعــرف للعمــل والحيــاة، ولحســن الحــظ دخــل فــي هــذا العــام ُأنــاس جــدد فــي رؤانــا 
واصبحــوا عونــا لنــا فــي مشــروعنا، وعكــس ذلــك خــرج آخــرون مــن رؤانــا ووطــن عملنــا 

ليبنــوا عالمهــم الخــاص بهــم فــي مــكان آخــر.
وفــي عــام ملــيء بالقلــق والصعوبــات، وملــيء باالشــياء غيــر المحببــة اليمكــن انتظــار 
مكتســبات جيــدة كثيــرة، النــه علــى ســبيل المثــال ان الرؤيــا والخطــوات الكبــرى فــي 
العمــل االعالمــي مــن دون صياغــة الخطــط ووجــود االمكانيــات نــوع مــن الفانطازيــا 

والخيــال وان التقصيــر فــي تبلــور حقائــق برنامــج العمــل يتســبب بالفشــل لصاحبــه.
ــن الهندســة، فــي مجــال االعــالم فــان اقصــر  ــا لقواني ــه خالف  ونحــن واثقــون مــن ان
الطــرق للوصــول الــى االهــداف ليســت معبــدة وخطوطــا مســتقيمة، بــل فــي احيــان 

ــاز طــرق طويلــة وصعبــة.   كثيــرة تحتــاج الــى اجتي
وفيمــا يتعلــق بشــفق، فمثلمــا هنــاك فــي عالــم الصحافــة مقولــة قديمــة تقــول: ان 
ــإن هــذه المؤسســة  ــل! ف ــر ســريع التفاع ــى خب ــول ال ــس يتح ــر الســيء والتعي الخب
ومــن خــالل نحــو عشــرين عامــا مــن تجربتهــا فــي التعامــل مــع السياســة وادارة الحكــم 
مــن قبــل عشــرات االحــزاب والتوجهــات السياســية نشــرت االخبــار بمعاييــر المصداقيــة 

وبصــورة مهنيــة.
انتهــت الســنة، بامكانــي ان اتمنــى للعــام المقبــل ان يكــون فريقنــا اكثــر اســتقرارا الن 
العمــل االعالمــي وخــارج امكاناتنــا وارادتنــا ورغباتنــا ملــيء باالحــداث غيــر المنتظــرة، 

لــذا فــان افضــل فرصــة فــي هــذا اجملــال هــو ان يختــار كل منــا تعبــه وكــده! 
وعندمــا نالحــظ برنامــج عملنــا وفريقنــا يتجلــى لنــا ذلك الهدف؛ اذ ان شــفق اســتطاعت 

بمســاعيها وكدهــا المســتمر ان تمنــح معنــى لعمل فريــق ناجح.
آخــر الــكالم وفضــال عــن التمنيــات بســنة حافلــة باالنجــازات والســعادة فيمــا يتعلــق 
ــا ال  ــه مادمن ــب، هــو فقــط ان ــد وقري ــذ أمــد بعي ــن نعمــل معهــم من باالشــخاص الذي

ــى ان نفــوض اليهــم مســتقبل هــذا العمــل. نعيــش فــي الماضــي اتمن
دمتم في امان الله

مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة شفق  

رئيس التحرير

علي حسين فيلي 
info@shafaaq.com

هيئة التحرير
محمد جمال

ياسر عماد
ماجد محمد صالحان

سندس ميرزا
 التصميم الفني

ايمان حبيب علي

سكرتير التحرير

مدير التحرير

صادق االزرقي

علي حسين علي

أســرة التحرير 

SHAFAQ FOUNDATION OF CULTURE & MEDIA FOR FAILI KURD

مؤسسة الثقافة واالعالم للكورد الفيليين
ده زگاى رۆشنبیرى و راگه یاندنى كوردى فه یلى 
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20232023 للعــراق ودول  للعــراق ودول 
المنطقــةالمنطقــة
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فيلي

 عدد من األحداث 
واالضطرابات طغت على 
المشهد العراقي في 
2022، وشكل تكوين 
الحكومة برئاسة محمد شياع 
السوداني عنوانا رئيسيا 
لنهايتها، بعد أن سيطر 
الخالف المحيط بها على 
الطاولة السياسية في البالد.

20222022 العراق..  العراق.. 
تخمة باألحداث المضطربة والعين على تخمة باألحداث المضطربة والعين على 20232023

ــذي  ــرز الســؤال ال ومــع الدخــول لعــام 2023 املرتقــب، ي

يكــرر نفســه كل عــام يف العــراق هــل ستشــهد البــاد 

االســتقرار املنشــود بالنظــر إىل حجــم األزمــات التــي مل تطــو 

بعــد؟

 يناير/كانون الثاين

بــدأ العــراق عــام 2022 بافتتــاح رئيــس الرملــان األكــر ســناً 

ــد  ــواب بع ــس الن ــة األوىل ملجل ــهداين الجلس ــود املش محم

االنتخابــات، يف التاســع مــن الشــهر، وُأعيــد انتخــاب محمــد 

الحلبــويس رئيســاً ملجلــس النــواب الجديــد وســط اســتمرار 

الخافــات السياســية حــول تســمية الكتلــة الرملانيــة األكــر 

التــي تتــوىل تســمية رئيــس الــوزراء.

 ويف 25 مــن الشــهر نفســه، ُأعلــن تشــكيل تحالــف ســيايس 

ســّني جديــد باســم )تحالــف الســيادة(، وجــاء بعــد اتحــاد 

تحالــف »تقــدم« بزعامــة الحلبــويس مــع تحالــف »عــزم« 

برئاســة خميــس الخنجــر الــذي تــم التوافــق عــى رئاســته 

التحالــف الجديــد.

اعتصامات انصار التيار الصدرياعتصامات انصار التيار الصدري
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 فراير/شباط 

ــة  ــددت املحكم ــهر، ح ــن الش ــث م يف الثال

ــدد  ــوب لع ــوين املطل ــاب القان ــا النص العلي

ــن خــال  ــواب الحارضي ــس الن أعضــاء مجل

الجمهوريــة،  رئيــس  انتخــاب  جلســة 

وقــررت اســتبعاد هوشــيار زيبــاري ملنصــب 

رئيــس الجمهوريــة بعــد تعرضــه التهامــات 

ودعــاوى بالفســاد مــن قبــل كتــل سياســية.

ُأعلــن عــن  الشــهر نفســه،  ويف 17 مــن 

)إنقــاذ  ُســمي  جديــد  ســيايس  تحالــف 

وطــن(، وضــم كا مــن التيــار الصــدري 

وتحالــف الســيادة والحــزب الدميقراطــي 

الكردســتاين، يف محاولــة لتشــكيل الحكومــة 

مقاعــده  عــدد  بلــغ  حيــث  الجديــدة، 

ــداً(. ــن 329 مقع ــداً )م ــة 183 مقع الرملاني

 مارس/آذار

ــدري  ــار الص ــح التي ــهر رّش ــن الش يف 23 م

محمــد جعفــر  لنــدن  يف  العــراق  ســفري 

الصــدر لتــويل رئاســة الــوزراء، يف حــن رشــح 

ربــري  الكوردســتاين  الدميقراطــي  الحــزب 

أحمــد لرئاســة الجمهوريــة.

 ويف 26 مــارس/آذار، أخفــق مجلــس النــواب 

ــت عــى  يف إكــال نصــاب جلســته للتصوي

ــدرة  ــدم ق ــة لع ــة الجمهوري ــحي رئاس مرش

التحالــف الثــايث عــى حشــد 220 نائبــا 

ــس. ــار الرئي الختي

ويف 31 مــارس/آذار، أمهــل زعيــم التيــار 

التنســيقي 40  اإلطــار  تحالــف  الصــدري 

يومــا لتشــكيل الحكومــة مــن دون مشــاركته 

فيهــا، مــع ســاحه للكتــل املتحالفــة معــه 

)الســيادة والحــزب الدميقراطــي( بالتشــاور 

ــيقي. ــار التنس ــع اإلط م

ــا  ــراق ارتفاع ــهد الع ــر، ش ــب آخ ــن جان م

ــت  ــة زي ــة، خاص ــواد الغذائي ــعار امل يف أس

الطعــام والطحــن، والــذي تقــول الحكومــة 

ــا.  ــرب يف أوكراني ــبب الح ــه بس إن

 أبريل/نيســان يف الثامــن مــن هــذا الشــهر 

قــدم زعيــم تيــار الحكمــة املنضــوي ضمــن 

تحالــف اإلطــار التنســيقي مبــادرة سياســية 

التيــار  لرفــض  النجــاح  لهــا  يكتــب  مل 

أســاه يف حينهــا  ملــا  العــودة  الصــدري 

املحاصصــة«. »حكومــات 

سلســلة  حصلــت  آخــر،  جانــب  مــن   

مــن األحــداث يف جنــوب العــراق حيــث 

هوجمــت مكاتــب ومســاجد ومراكــز تتبــع 

لرجــل الديــن محمــود الرصخــي بســبب 

ــة تتعــارض  ــات ديني ــاوى وبيان إصــداره لفت

مــع عقائــد الشــيعة، ومــا أشــعل االحــداث 

ــهر  ــن الش ــه يف 8 م ــد أتباع ــاء أح ــو إلق ه

خطبــة دعــى فيهــا إىل هــدم قبــور أمئــة 

الشــيعة.

 مايو/أيار  

ــار  ــرح اإلط ــهر ط ــذا الش ــن ه ــع م يف الراب

االنســداد  إلنهــاء  مبــادرة  التنســيقي 

الســيايس، ويف التاســع مــن الشــهر ذاتــه 

انتهــت مهلــة 40 يومــا التــي منحهــا التيــار 

لتشــكيل  التنســيقي  لإلطــار  الصــدري 

انفراجــة. أي  دون  مــن  الحكومــة 

ــة  ــف ترابي ــراق عواص ــهد الع ــك ش  إىل ذل

إغــاق  إىل  الســلطات  معهــا  اضطــرت 

مطــارات ومــدارس وجامعــات ومؤسســات 

ــا  ــاد مب ــات الب ــن محافظ ــدد م ــة يف ع عام

ــاة  ــداد، وتســببت يف وف ــة بغ ــا العاصم فيه

عــدة أشــخاص واختنــاق آالف آخريــن.

ــل  ــاء حف ــم إلغ ــا ت ــهر ايض ــذا الش  ويف ه

ســعد ملجــرد يف مدينــة »ســندباد النــد« 

تظاهــرات  بعــد  بغــداد  بالعاصمــة 

لهــا.  رافضــة  احتجاجيــة 

 يونيو/حزيران

ــدري  ــار الص ــن التي ــهر أعل ــن الش يف 13 م

ــض  ــا رف ــان، ك ــن الرمل ــه م ــحاب نواب انس

عــن  بالعــدول  إلقناعــه  مبــادرة  الصــدر 

اســتقالة نوابــه.

ــس  ــهد مجل ــه ش ــهر نفس ــن الش  ويف 23 م

ــواب  ــة اليمــن الدســتورية للن ــواب تأدي الن

ــار الصــدري، وهــو  ــواب التي البــدالء عــن ن

ــة  ــيقي الكتل ــار التنس ــن اإلط ــل م ــا جع م

ــر. ــة األك الرملاني

 ويف 25 مــن الشــهر ذاتــه أعلــن اإلطــار 

التنســيقي ترشــيح النائــب يف الرملــان محمد 

شــياع الســوداين ملنصــب رئيــس الحكومــة، 

التيــار  أنصــار  بيومــن  بعدهــا  ليقتحــم 

الصــدري مبنــى الرملــان داخــل املنطقــة 

الخــراء احتجاجــا عــى هــذا الرتشــيح.

 يوليو/متوز

 يف 28 و29 مــن الشــهر، اندلعت اشــتباكات 

عنيفــة بــن مجموعــات مســلحة داخــل 

املنطقــة الخــراء، أدت إىل العديــد مــن 

القتــى والجرحــى مــع اقتحــام أنصــار التيــار 

عّلــق  مــا  الرئــايس، يف  القــرص  الصــدري 

ــويس  ــد الحلب ــواب محم ــس الن ــس مجل رئي

ــر. ــعار آخ ــى إش ــان حت ــات الرمل جلس

 ويف 31 مــن الشــهر، دعــا اإلطــار التنســيقي 

أنصــاره للخــروج مبظاهــرات مناوئــة للتيــار 

الصــدري حــول املنطقــة الخــراء.

نــر  الســيايس،  التــأزم  هــذا  ووســط 

صحفــي عراقــي مقيــم يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة يدعــى عــي فاضــل ترسيبــات 

منســوبة لرئيــس ائتــاف دولــة القانــون 

نــوري املالــي وهــو يهاجــم فيهــا قــوى 

شــيعيةص ال ســيا التيــار الصــدري وزعيمــه 

ــي، أن  ــى املال ــدوره نف ــدر، ب ــدى الص مقت

تكــون تلــك التســجيات تعــود إليــه، واعتــر 

ــة«.  ــا »مفرك أنه

كــا شــهد الشــهر نفســه، قصــف اســتهدف 

ســياح  ضحيتــه  وراح  دهــوك  محافظــة 

ــا، التــي  ــه تركي مدنيــون، واتهــم العــراق في

ــزب  ــة ح ــوم متهم ــا الهج ــن جهته ــت م نف

العــال الكردســتاين وراءه، ورافــق ذلــك 

تظاهــرات واحتجاجــات ودعــوات للحكومة 

ــف. ــى القص ــرد ع بال

 أغسطس/آب 

 يف هــذا الشــهر انســحب أنصــار التيــار مــن 

املنطقــة الخــراء بدعــوة مــن زعيمهــم 

مقتــدى الصــدر، وأعلــن األخــري اعتزالــه 

العمــل الســيايس نهائيــا بعــد قــرار اســتقالة 

املرجــع الدينــي كاظــم الحائــري حيــث دعــا 

الحائــري مقلديــه إىل الرجــوع يف التقليــد إىل 

ــي. عــي خامنئ

وإىل جانــب التصاعــد املســتمر يف األزمــة 

السياســية، اختطفــت صــور زوجــة الســفري 

راغــب  الفنــان  مــع  األردن،  يف  العراقــي 

عامــة، األضــواء يف العــراق.

العراقيــون  اســتفاق  الشــهر،  نهايــة  مــع 

ــام  ــارة اإلم ــزار »قط ــار م ــة انهي ــى حادث ع

عــي« يف محافظــة كربــاء، والــذي أدى إىل 

محــارصة عــدد مــن الزائريــن داخــل املبنــى 

املنهــار، لتنتهــي بعــد ليلتــن مــن عمليــات 

البحــث بإنقــاذ ســتة اشــخاص ووفــاة ســبعة 

ــن. اخري

 سبتمر/أيلول

 يف الســابع مــن الشــهر، رّدت املحكمــة 

ــي بعــد  ــان العراق ــا دعــوى حــل الرمل العلي

النــواب  مــن  مجموعــة  بهــا  تقــّدم  أن 

رفــض  الشــهر  مــن   28 ويف  والناشــطن، 

العراقــي اســتقالة رئيســه بعــد  الرملــان 

يومــن مــن تقدميــه لهــا. 

ضحايا القصف على مدينة دهوك ضحايا القصف على مدينة دهوك 

ازمة صور زوجة السفير العراقي في االردنازمة صور زوجة السفير العراقي في االردن

تسريبات علي فاضلتسريبات علي فاضل
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ــار  ــن اإلط ــه، أعل ــهر نفس ــن الش  ويف 28 م

التنســيقي تشــكيل ائتــاف إدارة الدولــة 

والســنية  الشــيعية  القــوى  ضــم  الــذي 

والكورديــة باســتثناء التيــار الصــدري.

ــوى  ــراك الق ــرية ح ــد وت ــب تصاع  وإىل جان

السياســية التــي كــرست الجمــود الســيايس، 

كان لخــر انتحــار »التيــك توكــر« والراقصــة 

ــارزا يف  ــورا ب ــل حض ــي يف أربي ــروة القي م

هــذا الشــهر، فضــا عــن حادثــة مقتــل 

الشــابة زينــب عصــام إثــر إصابتهــا باطاقــة 

ناريــة يف منزلهــا القريــب مــن ميــدان رماية 

ــداد. ــريب بغ ــد العســكرية غ إحــدى القواع

كــا شــهد الشــهر ايضــا حالــة تحــرش لفتــاة 

يف منطقــة الكــرادة مــن قبــل أحــد الراكبــن 

معهــا يف بــاص النقــل العمومــي، والــذي 

الرطــة  يف  منتســب  أنــه  الحًقــا  تبــن 

االتحاديــة.

اإليــراين  القصــف  حادثــة  جــاءت  كــا   

ملحافظــة أربيــل كنهايــة مأســاوية اختتمــت 

بهــا أحــداث هــذا الشــهر بعــد ســقوط 71 

عــى وســائل التواصــل االجتاعــي.

ــواب  ــس الن ــعي مجل ــع س ــك م ــن ذل تزام

العراقــي لتريــع قانــون خدمــة العلــم، 

ــرار  ــحبه بق ــد س ــدل بع ــذا الج ــي ه لينته

مــن قبــل رئيــس الــوزراء محمــد شــياع 

الســوداين، وأعيــد إىل مجلــس الــوزراء.

ــل 5  ــهر مبقت ــذا الش ــداث ه ــت أح واختتم

أشــخاص وجــرح 40 آخريــن بانفجــار خــزان 

وقــود يف محافظــة دهــوك كنهايــة مأســاوية 

لهــذا الشــهر.

 ديسمر/ كانون االول

 شــهد هــذا الشــهر يف بدايتــه تفاعــا واســعا 

مــع صــورة لعامــل توصيــل طلبــات تظهــر 

عليــه الحــرية والخيبــة بعــد رسقــة دراجتــه 

الناريــة أثنــاء أدائــه الصــاة يف أحــد جوامــع 

مدينــة اربيــل.

ومل تســتنِث حــوادث القتــل هــذا الشــهر 

أيضــا، ففــي الوقــت الــذي أحيــا فيــه العراق 

قبــل أيــام الذكــرى الخامســة إلعــان النــرص 

عــى تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف 10 كانــون 

أكــر  مــن  واحــدة  وقعــت   ،2017 األول 

العمليــات التــي نفذهــا داعــش هــذا العــام 

يف العــراق، حيــث قتــل عــى األقــل 7 مــن 

أفــراد قــوات األمــن العراقيــة بينهــم ضابــط 

ــوم  ــرون، يف هج ــرح 3 آخ ــد وج ــة رائ برتب

اســتهدف آليــة تقلهــم يف محافظــة كركــوك.

ضحيــة وجريحــاً نتيجــة الهجــات اإليرانيــة.

 أكتوبر/ترين األول

ــة هــذا الشــهر تظاهــر آالف وســط  يف بداي

ــن  ــراك تري ــة لح ــرى الثالث ــداد يف الذك بغ

وســلطة  الفســاد  بإنهــاء  يطالــب  الــذي 

بــن  مواجهــات  واندلعــت  األحــزاب، 

املحتجــن وقــوات األمــن التــي أغلقــت 

املنافــذ املؤديــة إىل املنطقــة الخــراء وســط 

العاصمــة.

ــات  ــا ب ــاء م ــا شــهد الشــهر نفســه انته ك

بانعقــاد  الســيايس«  بـ«االنســداد  يعــرف 

ــواب وانتخــاب رئاســتي  جلســة مجلــس الن

الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء، يف مــا ظهرت 

أواخــر الشــهر فضيحــة فســاد مــايل برسقــة 

بـ«رسقــة  عرفــت  الريبيــة  األمانــات 

القــرن«.

 نوفمر/ ترين الثاين

ــن  ــث ع ــاد الحدي ــة هــذا الشــهر ع يف بداي

الواجهــة  اىل  اإلباحيــة  املواقــع  حجــب 

االتصــاالت  وزيــرة  وجهــت  إذ  مجــددا، 

ــة  ــع اإلباحي ــب املواق ــارسي، بحج ــام الي هي

ــدل  ــن الج ــة م ــار موج ــا أث ــراق، م يف الع

ــات التــي نفذهــا  ــر العملي وقعــت واحــدة مــن أكب
داعــش هــذا العــام فــي العــراق، حيــث قتــل علــى 
األقــل 7 مــن أفــراد قــوات األمــن العراقيــة بينهــم 
ضابــط برتبــة رائــد وجــرح 3 آخــرون، فــي هجــوم 

اســتهدف آليــة تقلهــم فــي محافظــة كركــوك.

انتحار الراقصة مروة القيسي في اربيلانتحار الراقصة مروة القيسي في اربيل

هجوم داعشي في كركوكهجوم داعشي في كركوك

المتهم بسرقة القرن ) نور زهير(المتهم بسرقة القرن ) نور زهير(
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من الحرب االوكرانية الى المونديال: 
العام 2022 يترك بصمته على 2023         

برغم الثورات الى االنتخابات 
واالنجازات العلمية المهمة، 
فان العام 2022 يحمل حدثا 
سيظل في ذاكرة الماليين 
من الناس لعقود طويلة، 
وهي مونديال كاس العالم 
لكرة القدم، سواء بتنظيم 
دولة شرقية اوسطية 
واسالمية، له الول مرة، او 
بفوز االرجنتين، وايضا 
بالنسبة الى كثيرين، وصول 
دولة عربية، وافريقية، 
للمرة االولى، الى دور ربع 
النهائي. 

فــــــيلي
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ويحمــل العــام 2022 املنقــي االن، الكثــري 

مــن املفارقــات واالحــداث التــي طبعتــه 

باخبــار الفتــة، مــن وفــاة امللكــة الريطانيــة 

ســابق  وزراء  رئيــس  واغتيــال  اليزابيــث، 

اصطــدام  عمليــة  اول  ونجــاح  لليابــان، 

مخطــط لهــا بــن مركبــة فضائيــة وجــرم 

ــدالع  ــوال اىل ان ــاره، وص ــرف مس ــايئ لح فض

الحــرب الروســية-االوكرانية التــي تركــت 

اثارهــا القاســية عــى مختلــف انحــاء العــامل. 

لكــن العــامل ســجل يف تاريخــه، ان العــام 

االول/ تريــن   15 يف  وتحديــدا   ،2022

اكتوبــر، ان عــدد ســكان االرض وصــل اىل 8 

ــارات نســمة، حيــث اســتغرق الوصــول  ملي

ــارات اىل هــذا الرقــم، 12 عامــا،  مــن 7 ملي

ــا  ــب 15 عام ــع ان يتطل ــن املتوق ــه م اال ان

عــى االقــل للوصــول اىل 9 مليــارات نســمة. 

كــا شــهد العــام 2022، حدثــا كان لــه 

وقعــه الكبــري اقليميــا ودوليــا، وهــو انــدالع 

مــدن  عــدة  يف  الشــعبية  االحتجاجــات 

ايرانيــة بعــد االنبــاء عــن مقتــل الشــابة 

مهســا امينــي خــال احتجازهــا بســبب 

عــدم التزامهــا بارتــداء الحجــاب بشــكل 

الئــق، وهــي تظاهــرات ســقط يف مئــات 

القتــى والجرحــى، واتهمــت طهــران دوال 

بتغذيتهــا،  والتآمــر  بالتحريــض  خارجيــة 

ــا  ــة بحســب م ــا الســلطات االيراني واتخذته

تقــول تقاريــر غربيــة ومصــادر كورديــة، 

ســتارا مــن اجــل توجيــه رضبــات اىل مواقــع 

يف  متمركــزة  معارضــة  كورديــة  لفصائــل 

اقليــم كوردســتان. 

ــام  ــه اىل الع ــيجر مع ــام 2022 س ــن الع لك

2023، اســتمرار الحــرب الروســية-االوكرانية 

التــي اندلعــت يف 24 فراير/شــباط، ومــا 

تحملــه مــن رصاع غــري مبــارش بــن موســكو 

وبــن الغــرب، ومــع حلــف »الناتــو«، بــكل 

مــا يثــريه ذلــك مــن مخــاوف مــن احتــال 

انتشــار نريانهــا بعيــدا، ســواء عــى الصعيــد 

االمنــي او االقتصــادي واملعيــي، يف ظــل 

ازمــة الطاقــة الغــذاء العامليــة التــي تســببت 

ــة.  ــات الدولي ــر يف العاق ــا والتوت به

ــات  ــه مئ ــذي تابع ــرز ال ــدث االب اال ان الح

يف  متثــل  العــامل،  حــول  النــاس  مايــن 

مونديــال قطــر الــذي شــكل حدثــا اســتثنائيا 

ــبة اىل  ــواء بالنس ــدم، س ــرة الق ــخ ك يف تاري

نجاحــات الدولــة املضيفــة، او بانجــازات 

املنتخــب املغــريب، او بحصــول االرجنتــن 

ــل  ــق ليوني ــة، او بتحقي ــا الثالث ــى نجمته ع

ميــي حلــم املايــن مــن محبــي هــذه 

حتــى  او  العــامل،  كأس  برفــع  الرياضــة، 

الفرنســية  بقيــادة  املتمثلــة  بالســابقة 

ســتيفاين فرابــارت كأول امــراة ملبــاراة يف 

املانيــا  بــن  وذلــك  املونديــال،  نهائيــات 

اخريــن  ســيدتن  مبشــاركة  وكوســتاريكا، 

هــا الرازيليــة نويــزا بــاك واملكســيكية 

كاريــن ميدينــا.

بالنســبة  حزينــا  ايلول/ســبتمر   8 وكان 

ــرص  ــان ق ــع اع ــامل، م ــول الع ــن ح لكثريي

ــث  ــا إليزابي ــة بريطاني ــاة ملك ــام وف باكنجه

الثانيــة عــن عمــر ناهــز الـــ 97 عامــا، وهــو 

ــام  ــري النظ ــن مص ــاؤالت ع ــار تس ــل اث رحي

امللــي يف بريطانيــا واســتمراريته يف الهيمنــة 

ــامل.  ــول الع ــدة ح ــى دول عدي ع

ومل ميــض وقــت طويــل عــى وفــاة امللكــة، 

انقــرة ودمشــق، عززهــا ترصيــح الردوغــان 

يف 15 كانــون االول، اشــار فيــه اىل انــه عرض 

عــى الرئيــس الــرويس فادميــري بوتــن عقــد 

ــد،  ــس االس ــع الرئي ــا م ــايث يضمه ــاء ث لق

ــة  فيــا قالــت موســكو انهــا تتحــرك ملحاول

انجــاح الفكــرة. 

ــري  ــتقطبت الكث ــارات اس ــاك 3 زي وكان هن

مــن االهتــام العاملــي، وهــي زيــارة الرئيس 

ــعودية يف  ــغ، اىل الس ــن بين ــي يش ج الصين

يف  االول  كانــون  ديســمر/  مــن  الســابع 

زيــارة وصفــت بانهــا تاريخيــة، حيــث عقــد 

لقــاءات مــع عــدد مــن القــادة العــرب، 

وابــرم عقــودا تجاريــة واســتثارية ضخمــة، 

مــا اثــار شــهية املراقبــن حــول االضمحــال 

االضــايف يف الحضــور االمريــي يف الــرق 

ــط.  االوس

اىل  بينــغ  جــن  يش  زيــارة  وجــاءت 

الســعودية، بهــد شــهور قليلــة عــى الزيــارة 

ــي  ــس االمري ــا الرئي ــام به ــي ق ــة الت املهم

ــو،  ــعودية يف متوز/يولي ــدن اىل الس ــو باي ج

بالرغــم مــن انتقاداتــه الســابقة ضــد نظــام 

الحكــم يف الريــاض، وهــي زيــارة كــرس فيهــا 

ــد  ــعودي محم ــد الس ــع ويل العه ــد م الجلي

ــى  ــغ، ال ــن بين ــي شــي جي ــس الصين ــارة الرئي زي
الســعودية وصفــت بانهــا تاريخيــة، حيــث عقــد 
لقــاءات مــع عــدد مــن القــادة العــرب، وابــرم 
عقــودا تجاريــة واســتثمارية ضخمــة، مــا اثــار 
شــهية المراقبيــن حــول االضمحــالل االضافــي فــي 

الحضــور االمريكــي فــي الشــرق االوســط. 

حتــى تفاقمــت ازمــة رئاســة الحكومــة، 

واســتقالت ليــز تــراس بعــد 45 يومــا عــى 

تســلمها املنصــب، ثــم جــرى اختيــار وزيــر 

لتــويل  ســوناك  ريــي  الســابق  الخزانــة 

املنصــب يف 25 تريــن االول/اكتوبــر، وهــو 

اول شــخص ملــون يتــوىل املوقــع، وهــو ابــن 

مهاجريــن مــن رشق افريقيــا، وكاهــا مــن 

ــة.  اصــول هندي

هنــاك  كان  فقــد  ســوريا،  اىل  وبالنســبة 

وزيــر  زيــارة  فبعــد  مهــان،  حدثــان 

ــد ال  ــن زاي ــه ب ــارايت عبدالل ــة االم الخارجي

ــام 2021،  ــر الع ــق يف اواخ ــان اىل دمش نهي

ــارايت  ــا ملســؤول ام ــن نوعه ــارة م يف اول زي

ــرب  ــدء الح ــذ ب ــورية من ــة الس اىل العاصم

اكــر 10 ســنوات، حــط  قبــل  الســورية 

ــي  ــس الســوري بشــار االســد يف ابوظب الرئي

ــة  ــه اىل دول ــارة ل يف اذار املــايض، يف اول زي

عربيــة منــذ 11 عامــا حيــث التقــى ويل 

العهــد الشــيخ محمــد بــن زايــد ال نهيــان، 

ــوم.  ــن راشــد ال مكت ــد ب ــم ديب محم وحاك

امــا الحــدث الثــاين املهــم ســوريا، فهــو تزايد 

ــن  ــارب ب ــال حــدوث تق ــن احت ــاء ع االنب
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بــن ســلان، فيــا ركــزت زيارتــه عــى 

قضيــة ازمــة الطاقــة التــي احدثتهــا الحــرب 

ان  بعدهــا  وبــدا  الروســية-االوكرانية، 

الريــاض مل تأخــذ كثــريا بتوجيهــات واشــنطن 

حــول سياســة التصديــر النفطيــة، واعلنــت 

مــرارا التزامهــا بقــرارات »اوبــك+« فيــا 

يخــص حاجــات الســوق العامليــة واســتقرار 

ــعار.  االس

ــبب  ــي كادت تتس ــة الت ــارة الثالث ــا الزي ام

ــرب،  ــدالع رشارة ح ــا ان ــة ورمب ــة عاملي بازم

هــي زيارة رئيســة مجلــس النــواب االمريي 

ــطس/  ــوان يف اغس ــويس، اىل تاي ــي بيل نان

الصــن  مــن  تهديــدات  متجاهلــة  اب، 

ــا  ــن اراضيه ــزءا م ــرة ج ــر الجزي ــي تعت الت

وتتعهــد منــذ عــرات الســنن باســتعادتها، 

ــا  ــر مناورته ــن اك ــدة م ــرت واح ــذا اج وله

العســكرية بالقــرب مــن تايــوان، كــرد عــى 

ــرص  ــا ح ــة، في ــؤولة االمريكي ــارة املس زي

البيــت االبيــض، مــن اجــل احتــواء املوقــف، 

عــى التأكيــد عــى عــدم تغــري املوقــف 

ــن  ــة »الص ــول سياس ــمي ح ــي الرس االمري

الواحــدة«. 

وفوجــئ العــامل يف 8 متوز/يوليــو باغتيــال 

رئيــس الــوزراء اليابــاين الســابق شــينزو ايب 

ــة  بالرصــاص خــال القــاء خطــاب   يف مدين

يف  الســابق  الجنــدي  قتلــه  حيــث  نــارا، 

البحريــة اليابانيــة تتســويا ياماجامــي، يف 

ــاد.  ــذه الب ــدوث يف ه ــادرة الح ــة ن جرمي

كــا فوجــئ العــامل ايضــا باعــان يف نيســان/

ايلــون  املليارديــر  ســيطرة  عــن  ابريــل، 

ماســك عــى منصــة »تويــرت« يف صفقــة 

بلغــت قيمتهــا نحــو 44 مليــار دوالر، قبــل 

ــه  ــون االول/ديســمر ان ــن يف 21 كان ان يعل

ــذي  ــس تنفي ــه كرئي ــن منصب ــتقيل م سيس

ــق  ــخصا »أحم ــد ش ــا يج ــرت«، عندم ل«توي

ــب«. ــويل املنص ــي لت ــا يكف مب

ــا،  ــابيع ايض ــوال اس ــامل ط ــغل الع ــا ش وم

ــاف  ــول خ ــة ح ــات املحاكم ــة جلس متابع

ــه الســابقة  ــب مــع زوجت ــل جــوين دي املمث

آمــر هــريد، ومــا تضمنتــه مــن فضائــح 

ــم  ــت بتغري ــي انته ــا، والت ــات بينه وخاف

هــريد 15 مليــون دوالر تعويضــا لصالــح 

ــب. دي

العــامل  تابــع  الثاين/نوفمــر،  تريــن  ويف 

التــي  االمريكيــة  النصفيــة  االنتخابــات 

االمريــي يف  الســيايس  االنقســام  عــززت 

الرئاســية  االنتخابــات  قبــل  مــا  مرحلــة 

ــن  ــة يف العــام 2024، اذ ان الجمهوري املقبل

ــواب  ــس الن ــة يف مجل ــى األغلبي ــوا ع حصل

فيــا حصــل الدميقراطيــون عــى أغلبيــة 

وبرغــم  مقعــدا،  بـــ50  الشــيوخ  مجلــس 

ــوة  ــا »أظهــرت ق ــدن بانه ــا باي ــك وصفه ذل

ومرونتهــا«.  االمريكيــة  الدميقراطيــة 

االطلــي،  مــن  االخــرى  الضفــة  وعــى 

خــرس الرئيــس الفرنــي اميانويــل ماكــرون 

ــدم  ــع التق ــان، م ــة يف الرمل ــة املطلق الغالبي

التجمــع  حــزب  حققــه  الــذي  الكبــري 

الــذي  املتشــدد  اليمينــي  الدميقراطــي 

االنتخابــات  يف  لوبــان  مــاري  تتزعمــه 

حزيران/يونيــو.  يف  الرملانيــة 

مفاجــأة مدويــة اخــرى ســجلت يف انتخابات 

ايطاليــا، حيــث تولــت الســيدة جورجيــا 

ــن االول/ ــوين رئاســة الحكومــة يف تري ميل

اكتوبــر، بعــد فــوز حزبهــا »اخــوة ايطاليــا« 

اليمينــي، يف االنتخابــات الرملانيــة يف ايلــول/

سبتمر. 

»اليمينيــة«،  النجاحــات  هــذه  ومقابــل 

ســجلت الرازيــل خســارة رئيســها جايــري 

اليســاري  الرئيــس  لصالــح  بولســونارو، 

لويــس لــوال دا ســيلفا. 

ومقابــل هــذه التغيــريات الســلمية عــر 

صناديــق االقــرتاع، شــهد رسيانــكا انتفاضــة 

غوتابايــا  الرئيــس  حكــم  ضــد  شــعبية 

املتظاهــرون  اقتحــم  الــذي  راجاباكســا 

ــة  ــوأ ازم ــل اس ــوز، يف ظ ــرصه يف يوليو/مت ق

اقتصاديــة متــر بهــا البــاد مــع الشــح يف 

ــة، والتــي تفاقمــت  الوقــود واملــواد الغذائي

ــي وقعــت يف  ــة الت بعــد الهجــات االرهابي

ــياحي  ــاع الس ــت القط ــام 2019ـ ورضب الع

ثــم تفاقــم التدهــور بســب جائحــة كورونــا. 

ويف 20 مــن متوز/يوليــو، اختــار الرملــان 

ــا للبــاد.  رانيــل ويكرمســينغه، رئيســا مؤقت

احداث علمية

وتطــورات  احــداث  عــدة  العــامل  شــهد 

تتعلــق بالعلــم، ســيحفظها التاريــخ طويــا. 

وبينــا كانــت ســنة 2022 تســتهل بانتقــال 

خطــر الفــريوس املتحــور »اوميكــرون« اليهــا 

مــن العــام 2021، اال ان خطــره القاتــل 

اىل  )بنســبة 50%  كبــرية  بدرجــة  تــاىش 

%70( برغــم انتشــاره يف غالبيــة دول العامل، 

وذلــك بعدمــا قــى فــريوس »كوفيــد19-« 

ــول  ــخاص ح ــات االف االش ــاة مئ ــى حي ع

ــامل.  الع

ــة، بحســب صــور  واظهــرت حســابات كوني

التقطهــا »تلســكوب جيمــس ويــب« الــذي 

بــدأ تشــغيله يف يوليو/متــوز، ليلتقــط صــورا 

بينهــا  للكــون،  نوعهــا  مــن  االوىل  هــي 

»املجــرة االكــر بعــدا« عــن االرض التــي 

يعتقــد العلــاء ان عمرهــا اكــر مــن 13 

ــنة.  ــار س ملي

امــا وكالــة الفضــاء االمريكيــة »ناســا« فقــد 

ــت  ــا متكن ــبتمر/يلول، انه ــت يف 28 س اعلن

مــن تغيــري مســار جــرم فضــايئ مــن خــال 

صدمــه بشــكل متعمــد مبركبــة فضائيــة، 

وهــو مبثابــة اختبــار ملعرفــة مــا اذا كان 

االنســان مبقــدوره منــع اجســام صخريــة 

ــتقبا.  ــاالرض مس ــام ب ــن االرتط ــة م فضائي

ويف تطــور ايجــايب للبريــة، اعلنــت جامعــة 

جديــد  لقــاح  اىل  التوصــل  اوكســفورد 

بفاعليــة %80 ضــد املاريــا التــي تفتــك 

ســنويا بحــواىل 400 الــف انســان. 

 تمكنــت »ناســا« مــن تغييــر مســار جــرم فضائــي 
بمركبــة  متعمــد  بشــكل  صدمــه  خــالل  مــن 
فضائيــة، وهــو بمثابــة اختبــار لمعرفــة مــا اذا 
كان االنســان بمقــدوره منــع اجســام صخريــة 

فضائيــة مــن االرتطــام بــاالرض مســتقبال..
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لحمايتها من "اإلبــــادة"..  
أرشفة رقمية لتراث االيزيديين ومعتقداتهم

 ذكر معهد »تشاتهام 

هاوس« البريطاني، إن 

اإليزيديين الناجين من 

اإلبادة الجماعية على 

أيدي عناصر تنظيم 

داعش في العراق، 

ينكبون على توثيق 

معتقداتهم الدينية 

وتراثهم الثقافي 

المهدد باالنقراض 

وحفظ تاريخهم الشفوي 

بغالبيته من خالل الرسم 

واالفالم والموسيقى 

وارشفتها على االنترنت.

ــوريا، فيلي ــة يف س ــا اىل الرق ــا ونقله ــن والدته ع

اســتطاعت الفــرار اىل تركيــا بعد 12 أســبوعا 

مــن أرسهــا.

الناجيات الـ16

لقــان«  »مايــن  ان  التقريــر  واوضــح 

أصبحــت واحــدة مــن 16 امــرأة ناجيــة 

منتــرات يف أنحــاء املخيــات يف شــال 

ــق تجــارب وعــادات  العــراق ويقمــن بتوثي

والقــاش  بالكامــريا  االيزيــدي  الشــعب 

ــايف  ــيف ثق ــة أرش ــل اقام ــن اج ــام م واالف

رقمــي.

واضــاف ان ذلــك ميثــل واحــدا مــن العديــد 

ــى  ــاظ ع ــة اىل الحف ــادرات الهادف ــن املب م

هويــة هــذه االقليــة منــذ أن حــاول تنظيــم 

بقتلهــم  تراثهــم  عــى  القضــاء  داعــش 

وتدمــري  جنســيا  واســتعبادهم  جاعيــا 

أرضحتهــم التاريخيــة وقراهــم.

االف   5 ان  اىل  التقريــر  لفــت  وبعدمــا 

جانــب  مــن  بوصفهــم  قتلــوا  ايزيــدي 

االرهابيــن »هراطقــة« لرفضهــم التخــي عن 

ــة والتحــول اىل اإلســام،  ــم الديني معتقداته

اشــار اىل ان نحــو %40 مــن االيزيديــن 

املقــدر عددهــم بنحــو 600 ألــف، فــروا اىل 

ــف  ــن 200 ال ــر م ــن ان أك ــارج، يف ح الخ

نــازح انهكهــم العيــش يف مخيــات النــزوح 

حــول دهــوك، وهــو يف حــال طلبــوا اللجــوء 

اىل دول الغــرب، فــإن ذلــك ســيثري املخــاوف 

الثقافيــة  وعاداتهــم  ذاكرتهــم  أن  مــن 

ــا. ــتتاىش ايض ــة، س والديني

ــة  ــر اىل هــذه الطائف ويف حــن اشــار التقري

مــن  خليــط  عــى  تعتمــد  »باطنيــة«، 

واملســيحية  الزرادشــتية  املعتقــدات 

واالســامية، وليــس لهــا كتــاب مقــدس، 

خــال  مــن  شــفهيا  تعاليمهــا  وتنقــل 

»طائفــة كهنوتيــة«، لفــت اىل ان االيزيديــن 

الديــن،  ال يتقبلــون فكــرة املتحولــن اىل 

الطائفــة  كبــار  مــن  العديــد  ويعــارض 

ــى  ــا ع ــفوية او وضعه ــد الش ــة التقالي كتاب

االنرتنــت.

الحاجة امللحة لحفظ ثقافتهم

ــة  ــل الجاعي ــة القت ــر أن حمل ــر التقري وذك

ــون،  ــا االيزيدي ــرض له ــي تع ــف الت والخط

ــاك  ــأن هن ــن ب ــطاء االيزيدي ــت النش اقنع

معتقداتهــم  نظــام  توثيــق  اىل  حاجــة 

تاريخهــم  باالنقــراض وتســجيل  املهــددة 

الشــفوي املتميــز.

وبــن ان مــروع األرشــيف الثقــايف املمتــد 

لعــام، بدعــم من جمعيــة »مجتمــع جميل« 

وبقيــادة منظمــة »يــازدا« املدافعــة عــن 

األقليــات الدينيــة، يســاهم ايضــا يف التعــايف 

النفــي لفتيــات مثــل »مايــن لقــان«، 

ــون والصحــة  ــرة الفن ــده مدي ــا تؤك وهــو م

ــي  ــاجناين الت ــا س ــورك نيش ــة نيوي يف جامع

ــذا الرنامــج. ــت مستشــارة له كان

ونبــه التقريــر إىل ان ورش العمــل والرحات 

امليدانيــة تشــجع هــؤالء الســيدات عــى 

وتبــادل  انفســهن  مــع  التواصــل  اعــادة 

الدعــم بــن بعضهــم البعــض، حيــث تختــار 

للعمــل  الخــاص  موضوعهــا  مشــاركة  كل 

عليــه ألن االختيــار جــزء مهــم بالنســبة اىل 

ــن كل  ــن م ــم تجريده ــوايت ت ــات الل الفتي

ــجنهن. ــم س ــا ت ــن عندم ــلطة له س

ونقــل التقريــر عــن ســاجناين قولهــا إن 

ــعرن  ــا يش ــري ع ــيلة للتعب ــل وس ــن ميث الف

بــه داخليــا وذلــك مــن خــال تحويــل غــري 

املــريئ اىل مــريئ وغــري ملمــوس، اىل يشء 

ملمــوس.

وتنــاول تقريــر املعهــد الريطــاين الــذي 

مــن  واحــدة  »فيــي«،  مجلــة  ترجمتــه 

حكايــات التجــارب امللحــة الجاريــة لحفــظ 

الــرتاث االيزيــدي، وتتعلــق بالشــابة »مايــن 

لقــان« التــي كانــت تبلــغ مــن العمــر 

ــش  ــلحو داع ــف مس ــا خط ــا عندم 13 عام

ــن  ــى االيزيدي ــم ع ــال هجومه ــا خ عائلته

يف جبــال ســنجار يف العــام 2014.

واشــار التقريــر اىل انــه بعــد انفصــال لقــان 



 العدد 228 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ات
يــــ

رد
ــو

  ك

19 2022
كانون االول | ديسمبر

18

لـ«مايــن  بالنســبة  انــه  التقريــر  وتابــع 

ــوي  ــا برســم وجــه انث ــإن قيامه ــان«، ف لق

عــى شــكل هيئــة ضبابيــة باللونــن الرمــادي 

واالزرق، يعكــس شــدة األمل الــذي تعــاين 

ــاء. ــه النس من

ــت  ــا »كن ــان قوله ــن لق ــر ع ــل التقري ونق

امــرأة  وأصبحــت  ارسوين،  عندمــا  طفلــة 

عجــوز بعــد ثاثــة أشــهر.. اننــي ارســم 

كيــف  النــاس  يــدرك  ان  اريــد  الننــي 

ــايت يف األرس. شــعرت بالراحــة يف  ــت حي كان

التعبــري عــن نفــي ألنــه مل يكــن مبقــدوري 

التحــدث«.

الزواج املحرم

يحرمــون  االيزيديــن  ان  التقريــر  وذكــر 

ــات  ــم والعاق ــن خــارج مجتمعه ــزواج م ال

ــؤدي اىل  ــد ت الجنســية مــع غــري املؤمــن، ق

نفــي االيزيــدي املتــورط بذلــك، اال انــه 

بعــد هجــات العــام 2014، ابتكــر الزعيــم 

بعــض  شــيخ،  بابــا  لايزيديــن  الدينــي 

الطقــوس الجديــدة للنســاء اللــوايت تعرضــن 

اىل االســتعباد ســابقا.

واوضــح التقريــر انــه يف معبــد اللــش يتــم 

غســل هــؤالء النســاء العائــدات بامليــاه 

مــن نبــع مقــدس، ثــم يتــم اعتبارهــن 

جانــب  مــن  مجــددا  »الطاهــرات«  مــن 

مجتمعاتهــم ويعــاد الرتحيــب بهــم مــرة 

اخــرى.

ونقــل التقريــر عــن اســتاذة الدراســات 

الريطانيــة  اكســرت  جامعــة  يف  الكورديــة 

كريســتن روبينــز قولهــا إن خطــوة بابــا 

ــدق،  ــكل ال يص ــة بش ــت جذري ــيخ »كان ش

ــدم  ــن أق ــدة م ــى ان واح ــؤرش ع ــي م وه

الديانــات يف العــامل، بإمكانهــا التكيــف مــع 

العــرص الحديــث«.

ــوس  ــذه الطق ــل ه ــر ان مث ــح التقري واوض

ــه  ــش انتج ــن الل ــم ع ــا يف فيل ــم توثيقه ت

ناجــون مــن االبــادة كجــزء مــن االرشــيف، 

 Google Arts« ــر عــى منصــة وهــو متوف

.»& Culture

الرتاث املوسيقي

وتابــع التقريــر انــه يف مشــهد آخــر، يــؤدي 

ايزيــدي موســيقى دينيــة مــن داخــل املعبد، 

وهــي ترانيــم كان يتــم تناقلهــا شــفهيا مــن 

ــم املوســيقيون  ــث يتعل ــل اىل آخــر، حي جي

نحــو 500 ترنيمــة موســيقية، مضيفــا ان 

الريطانيــة  الخرييــة  عــار«  »مؤسســة 

ــذه  ــة ه ــجيل وفهرس ــوم بتس ــن يق ــي م ه

ــة. ــيقى القدمي املوس

وذكــر التقريــر أن الحفــاظ عــى االغــاين 

الشــعبية التقليديــة يجــري مــن جانــب 

ــوايت شــكلن  ــات الل ــن االيزيدي ــة م مجموع

وبينهــن  لاجئــن،  مخيــم  يف  كــورال 

العديــد مــن املختطفــات ســابقا، حيــث 

ــاء مــاذا مــن الذكريــات التــي  يشــكل الغن

ــا ان هــذه االغــاين حــول  تطاردهــن، مضيف

الحــب والخســارة والبطولــة املأســاوية.

ــذه  ــفة ه ــري ارش ــه يج ــر أن ــع التقري وتاب

التســجيات املقدســة يف »مكتبــة بودليــان« 

املوصــل  مكتبتــي  ويف  اكســفورد،  يف 

ودهــوك، مضيفــا انــه يجــري جمــع املزيــد 

مــن االغــاين املكتوبــة للمــرة االوىل.

انتهاك الدين والجسد

ناديــة  االيزيديــة  ان  اىل  التقريــر  ولفــت 

ــام  ــل للســام لع ــزة نوب ــزة بجائ ــراد الفائ م

2018، قالــت ان متكــن االيزيديــن مــن 

امنــة  أماكــن  االحتفــال برتاثهــم وتوفــري 

ملارســة شــعائرهم الدينيــة يشــكل مســألة 

تداعيــات  مواجهــة  أجــل  مــن  مهمــة 

العديــد  ان  مضيفــا  الجاعيــة،  االبــادة 

ــن  ــن وتزويجه ــم بيعه ــات، ت ــن االيزيدي م

مــن مســلحي داعــش، وإجبارهــن عــى 

اعتنــاق اإلســام. ونقــل التقريــر عــن مــراد 

قولهــا »لقــد انتهكــوا ديننــا باالضافــة اىل 

اجســادنا«.

ولفــت التقريــر إىل ان مؤسســة »مبــادرة 

ــة  ــد ايزيدي ــم 3 معاب ــت برتمي ــا« قام نادي

العائــات  بإمــكان  حيــث  مدمــرة، 

ــة  ــبات الديني ــاركة يف املناس ــور للمش الحض

واملهرجانــات، وقالــت مــراد ان »معرفــة ان 

تراثنــا ســيحفظ للمســتقبل، ميثــل التعــايف«.

وباالضافــة اىل ذلــك، فأنــه يف مــدن الخيــام 

مجموعــة  أمضــت  العــراق،  يف  املنتــرة 

ــام  ــاع األف مــن الشــعراء واملوســيقين وصن

يقومــون  املــايض وهــم  العــام  الشــباب 

بإجــراء مقابــات مــع الســكان املســنن، 

ــكل  ــون ل ــادات أن يك ــن الع ــه م ــث ان حي

ــد  ــون اح ــا يك ــادة م ــوايت« ع ــة »حك عائل

ويــروي  األغــاين  ينشــد  حيــث  االجــداد 

حكايــات مــن الفولكلــور ويكــون مبثابــة 

ويص يحــرس تاريــخ العائلــة.

الذاكرة الجاعية

ــون عــن  ــر ان هــؤالء يتحدث واوضــح التقري

ــن  ــات ع ــروون حكاي ــرى وي ــاة يف الق الحي

هجــوم الذئــاب والدببــة عــى االغنــام، وعن 

ــي  ــور العراق ــار الدكتات االالم املرتبطــة باجب

ــا  ــزوح، مضيف ــى الن ــم ع صــدام حســن له

ــيتم  ــفوي س ــخ الش ــذا التاري ــفة ه ان ارش

عــى اإلنرتنــت لــي يتمكــن االيزيديــون 

يف جميــع أنحــاء العــامل مــن اســتخدامه 

ــم. ــة له ــرة جاعي كذاك

ــن  ــر باالشــارة اىل ان االيزيدي ــم التقري وخت

يقولــون انهــم نجــوا عــر القــرون مــن 

ــن  ــا ان »ماي ــم، مضيف ــة البادته 74 محاول

لقــان« تتحــدث عــن تأثــري خوضهــا تجربــة 

الرســم وتوثيــق ثقافتهــا، موضحــة أن »ذلــك 

ســاعدين عــى ان اتذكــر مــن انــا ومــن هــم 

شــعبي«.

لســن  »اإليزيديــات  إن  لقــان  وقالــت 

ــا  ــرون انن ــرف االخ ــد ان يع ــات. اري ضعيف

ــابق«. ــن الس ــوة م ــر ق ــا وأك عدن
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 رصــد موقــع ميــدل إيســت آي« البريطانــي أجــواء القلــق الســائدة بيــن فصائــل 
كورديــة ايرانيــة إزاء احتماالت اســتمرار الهجمات االيرانيــة بالصواريخ والطائرات 
المســيرة علــى مواقــع مفترضــة لهــا فــي اقليــم كوردســتان، واحتمــال تحولهــا 
الــى عمليــة بريــة، برغــم الشــكوك حــول هــذا الخيــار، فيمــا تؤكــد هــذه الفصائــل 
أنهــا ال تتدخــل فــي االحتجاجــات الجاريــة داخــل ايــران، وتبــدي اســتعدادها 

للبحــث عــن حــل ســلمي لألزمــة. 
فيــلي
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يشــنون  قــد  االيرانيــن  فــان  واالقليــم، 

ــه«.  ــة في ــا ال رجع ــزوا بري »غ

باســم  املتحــدث  عزيــزي،  خالــد  ان  اال 

الحــزب، فقــد أعــرب عــن شــكوكه بــأن 

ــايس،  ــتاء الق ــروف الش ــل ظ ــران، ويف ظ إي

ســتقوم بعبــور الحــدود لشــن هجومهــا 

الــري، موضحــا أن خطــوة كهــذه »لــن 

ــران،  ــبة الي ــهولة بالنس ــديدة الس ــون ش تك

ــل  ــتي ونق ــاط اللوجس ــق بالنش ــا يتعل في

مــن  الكثــري  ذلــك  وســيخلق  االســلحة، 

ــك،  ــع ذل ــداد«. وم ــران يف بغ ــاكل إلي املش

أن  رأى  الحــزب  باســم  املتحــدث  فــإن 

ايــران ستســتمر مبهاجمــة فصائــل املعارضــة 

ــتان  ــم كوردس ــودة يف اقلي ــة املوج الكوردي

اخــرى  واحيانــا  املســرية  بالطائــرات 

بالصواريــخ. 

لكــن عزيــزي اعــرب عــن املــه بــان تتوصــل 

بغــداد واربيــل اىل حــل وفــق الســيادة 

العراقيــة ومبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان. وقــال عزيــزي »اننــي أخــى بــاال 

يحــرتم النظــام االيــراين والحــرس الثــوري، اي 

ــاق او اي حــل ممكــن«. اتف

هذه التوترات المتزايدة 
» تهدد بارباك حكومة 

اقليم كوردستان حيث انها 
دعت الى تدخل دولي من 

اجل وقف الهجمات في 
ظل عالقاتها المعقدة مع 
بغداد والكورد االيرانيين«..

ــح  ــتان«، اوض ــم كوردس ــن اقلي ــة م »مهرب

ــذه  ــت ه ــم نف ــة االقلي ــر ان حكوم التقري

االتهامــات مؤكــدة أنهــا »لــن تعــرض أمــن 

ــر«.  ــا للخط جريانه

الحــزب  يف  العســكري  القيــادي  امــا 

فقــد  االيــراين  الكوردســتاين  الدميقراطــي 

قــال ان »اعضــاء حزبنــا املســلح مل يتدخلــوا 

لدينــا  تكــن  ومل  ايــران.  كوردســتان  يف 

عمليــات داخــل ايــران أو خارجهــا فيــا 

ان  مضيفــا  االخــرية،  االحتجاجــات  بعــد 

ايــران »تحمــل األحــزاب الكورديــة االيرانيــة 

ــس  ــر لي ــو أم ــات، وه ــؤولية االحتجاج مس

صحيحــا«. 

ونقــل التقريــر عــن املتحــدث باســم الحزب 

الدميقراطــي الكوردســتاين االيــراين خالــد 

عزيــزي قولــه ان االحزاب الكورديــة االيرانية 

ليســت انفصاليــة، مؤكــدا أن الحــزب يؤيــد 

ــران.  ــا وسياســيا يف إي حــا دميقراطي

ال  بــان  اعتقــاده  عــن  عزيــزي  واعــرب 

حكومــة  وال  كوردســتان  اقليــم  حكومــة 

ــة  ــل الكوردي ــرد الفصائ ــتقوم بط ــداد س بغ

ــع  ــه »ال يتوق ــا ان ــوة، موضح ــة بالق االيراني

ــة  ــداد او حكوم ــن بغ ــل م ــذا الح ــل ه مث

االقليــم، الننــا كنــا مرنــن بشــكل دائــم 

لهــذه  حــل  اىل  بالتوصــل  يتعلــق  فيــا 

ــتمرار  ــد باس ــه اك ــا أن حزب ــة«، مضيف االزم

ــات  ــن الهج ــدف م ــة ان اله ــى »حقيق ع

االيرانيــة بالصواريــخ والطائــرات املســرية 

ــران  ــن إي ــاه ع ــتيت االنتب ــو تش ــا، ه ضدن

مــن الداخــل«. 

وتابــع عزيــزي ان حزبــه ليــس لديــه خطــة 

الكــورد  مــن  مســلحن  ارســال  تتضمــن 

ان  موضحــا  ايــران،  داخــل  اىل  االيرانيــن 

»سياســتنا هــي تجنــب العنــف. وإيــران 

ترغــب بــارشاك مقاتلينــا مــن البيشــمركة يف 

هــذه االنتفاضــة«. 

ــام  ــب القي واضــاف ان »سياســتنا هــي تجن

بذلــك. نحــن نســعى بأقــى جهدنــا حتــى 

ال مننــح إيــران الذريعــة لتقــوم بتحويــل 

اىل  الســلمية  املدنيــة  االنتفاضــة  هــذه 

مواجهــة عســكرية«. 

امــا بالنســبة اىل راســويل، القيادي العســكري 

ــران  يف الحــزب، فقــد اعتــر أن ترصفــات إي

ــل،  ــداد واربي ــال بغ ــى ردود أفع ــد ع تعتم

ــران اي  ــه اي ــال مل تواج ــه يف ح ــا أن موضح

معارضــة مــن جانــب حكومتــي العــراق 

 وبدايــة ذكــر التقريــر الريطــاين الــذي 

ترجمتــه مجلــة »فيــي«؛ ان قواعــد الحــزب 

ــراين اخليــت،  الدميقراطــي الكوردســتاين االي

الكــورد  والاجئــن  الســكان  أن  موضحــا 

ــن  ــدة ع ــا، البعي ــة كوي ــن يف مدين اإليراني

ــف  ــاعتن ونص ــة س ــة قراب ــدود االيراني الح

ــن  ــق م ــعرون بالقل ــيارة، يش ــاعة بالس الس

ــرات  ــرية بالطائ ــة االخ ــات االيراني أن الهج

ــه. ــخ مل تنت ــرية والصواري املس

ونقــل التقريــر عــن القيــادي العســكري 

يف الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين كارو 

ــي  ــة الت ــن القلع ــرب م ــه بالق ــويل قول راس

أخليــت وكان تســتخدم كقاعــدة للحزب، أن 

»التهديــدات والهجــات مســتمرة«، مضيفــا 

ان القــوات االيرانيــة مبــا فيهــا قــوات بريــة 

احتشــدت عــى  الصاروخيــة  والوحــدات 

الحــدود، خاصــة خــارج مــدن رسدشــت 

ــان.  ــة هورام ــهر ويف منطق ــه وبريانش وباني

ــد  ــع ال يبع ــه يف موق ــر إىل أن ــت التقري ولف

كثــريا عــن هــذا الحصــن الجبــي الــذي 

كان مبثابــة مقــر للكــورد منــذ العــام 1993 

وخــال أيــام صــدام حســن، تتواجــد مقــرة 

ضحايــا  مــن  العــرات  جثامــن  تضــم 

الهجــات االيرانيــة.

ــكر  ــذا املعس ــه يف ه ــويل إىل أن ــار راس وأش

ــر  ــن العم ــغ م ــيدة تبل ــت س ــأ، قتل وامللج

65 عامــا، مضيفــا أن »هــذه مناطــق مدنيــة 

ــراين«.  ــوري اإلي ــرس الث ــا الح قصفه

واوضــح التقريــر ان الهجــات اإليرانيــة 

أدت اىل مقتــل مــا ال يقــل عــن 14 شــخصا 

واصابــة 58 آخريــن يف هجــوم جــرى يف 28 

بينــا  القلعــة،  مســتهدفا  ســبتمر/ايلول 

الثــاين  ادى هجــوم 14 نوفمــر /تريــن 

ــن.  ــة 10 آخري ــخاص واصاب ــل 3 اش اىل مقت

أمــا هجــات 20 نوفمر/تريــن الثــاين، 

فقــد ادت اىل مقتــل شــخص واصابــة 10، 

نوفمر/تريــن   22 هجــوم  أن  حــن  يف 

الثــاين، مــن خــال الطائــرات املســرية عــى 

ــرب  ــوردي بالق ــة الك ــزب الحري ــع لح مواق

ــوع  ــؤدي اىل وق ــوك، مل ي ــل وكرك ــن أربي م

ايــران  ان  اىل  التقريــر  لفــت  حــن  ويف 

ــدود  ــر الح ــري ع ــوم ب ــن هج ــت بش لوح

يف حــال مل يتــم اغــاق مواقــع املعارضــة 

ــب  ــن جان ــلحة م ــة املس ــة االيراني الكوردي

كوردســتان،  واقليــم  بغــداد  حكومتــي 

ــي محمــد  ــوزراء العراق ــس ال ــان رئي ــر ب ذك

ــة  ــدد بالهجــات االيراني شــياع الســوداين ن

باعتبــار انهــا »انتهــاك للســيادة العراقيــة«، 

الثاثــاء  طهــران  اىل  وصولــه  بعــد  وانــه 

ــاده  ــى أن ب ــد ع ــعى اىل التأكي ــايض، س امل

لــن تســمح باســتخدام أراضيهــا كتهديــد 

ــاء عــن اتفــاق  ــه االيرانيــة، وســط أنب لجارت

املســؤولن الكــورد يف اقليــم كوردســتان مــع 

بغــداد عــى اعــادة نــر 3 آالف جنــدي 

ــران.  ــع اي ــدود م ــى الح ــي ع عراق

ــن  ــلحة ومقاتل ــران ان اس ــول اي ــا تق وبين

اىل  االقليــم  مــن  يدخلــون  الكــورد  مــن 

ايــران، فــان مرشــد الجمهوريــة االيرانيــة 

عــي خامنئــي قــال خــال لقائــه الســوداين 

ان »الحــل الوحيــد هــو أن تبســط الحكومــة 

التــي  املناطــق  املركزيــة ســلطتها« عــى 

تعمــل فيهــا جاعــات املعارضــة الكورديــة 

االيرانيــة يف اقليــم كوردســتان. 

ويف الوقــت الــذي نــرت فيهــا ايــران قــوات 

ــع العــراق  ــة ومدرعــة عــى الحــدود م بري

ملنــع مــا تقــول إنهــا عمليــات تســلل، نقــل 

االيــراين   الخارجيــة  وزيــر  عــن  التقريــر 

حســن امــري عبداللهيــان قولــه إن »االصدقاء 

يف العــراق التزمــوا بابعــاد هــذه الجاعــات 

االرهابيــة عــن الحــدود ونزع ســاحها خال 

ــت  ــا يف الوق ــددة«، ملوح ــة مح ــرتة زمني ف

ــة طاملــا  ــات االيراني نفســه باســتمرار الرب

هنــاك تهديــد قائــم. 

وبعدمــا نقــل التقريــر عــن عبداللهيــان 

املتحــدة  والواليــات  الرسائيــل  اتهامــه 

اإليــراين،  الداخــل  إىل  أســلحة  بتهريــب 

ــا  ــت ترصيح ــة نقل ــر إيراني ــرت بتقاري وذك

ملستشــار األمــن القومــي األمريــي الســابق 

جــون بولتــون تحــدث فيــه عــن أن فصائــل 

املعارضــة الكرديــة االيرانيــة تتلقــى اســلحة 

ــات.  اصاب

مشكلة يف داخل إيران 

االحتجاجــات  اىل حركــة  التقريــر  ولفــت 

ــبتمر  ــذ ايلول/س ــران من ــهدها اي ــي تش الت

املــايض، موضحــا أن املشــكات الداخليــة 

وأن  الخــارج،  »العــدوان« يف  تثــري  هــذه 

الصحافيــن ممنوعــون مــن زيــارة املناطــق 

املحيطــة بكويــا يف ظــل القلــق مــن احتــال 

أن تجــدد إيــران هجاتهــا، رغــم املحادثــات 

التــي جــرت بــن حكومتــي العــراق وايــران 

ــن الحــدود. حــول أم

الحــرس  ان  اىل  التقريــر  اشــار  حــن  ويف 

مــن  انــواع  عــدة  اســتخدم  الثــوري 

الصواريــخ عــى كويــا، مبــا يف ذلــك صواريــخ 

»شــاهد  و   »110 و«فاتــح   »360 »فاتــح 

136«، نقــل عــن راســويل قولــه انــه تتوفــر 

لديهــم معلومــات بــأن الحــرس الثــوري 

قــد نــر صواريــخ »ذو الفقــار« يف منطقــة 

كرمانشــاه. 

وتحــدث القيــادي العســكري الكــوردي عــن 

أنــه تــم تقديــم عينــات مــن الطائــرات 

لاطــراف  االيرانيــة  والصواريــخ  املســرية 

ــك  ــا يف ذل ــة مب ــد املنطق ــت بتفق ــي قام الت

لجهــات يف التحالــف الــدويل الــذي تقــوده 

الواليــات املتحــدة واالملــان، مضيفــا انــه 

ــمي  ــاون رس ــك اىل تع ــؤدي ذل ــل أن ي يأم

ــة.  ــر جدي واك
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على مأساة الكورد الفيليين في المهجرعلى مأساة الكورد الفيليين في المهجر

د. منيرة أوميد

وتستمر االيام القاسية علينا، 
ال تريد لنا الراحة، ويستمر 

نزيف الدم العراقي مدرارًا ال 
يتوقف. يؤسفنا واأللم يعتصر 

قلوبنا ونستذكر خبر غرق 
عشرات من اخوتكم الكورد 
الفيليين في طريق رحلتهم 

الى بلد اللجوء استراليا، حيث 
ضمن قافلة الضحايا للسفينة 

الخشبية التي غرقت ليلة 
السبت على األحد 18 من 
الشهر الجاري كانون األول 
)ديسمبر( 2011، قبالة 

سواحل اندونيسيا، ..
ً
11 عاما
ً
11 عاما
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 وهــم اعتــروا مــن عــداد املفقوديــن. 

ــر  ــب اخ ــات حس ــه وردت معلوم ــًا ان عل

ــا  ــخصاً م ــال 74 ش ــم انتش ــه ت ــاء ان احص

زالــوا يف املستشــفى وليــس هنــاك أيــة 

وســيلة التصــال بهــم او معرفــة هوياتهــم 

ــت  ــرى تحدث ــار اخ ــا اخب ــم. بين وحاالته

ــخصاً. ــاة 33 ش ــن نج ــط ع فق

تعــرض الكــورد الفيليــون يف العــراق اىل 

ــام  ــد النظ ــى ي ــة ع ــادة جاعي ــة اب حمل

بدايــة  يف  الفــايش  البعثــي  العفلقــي 

ــى  ــرصم. وع ــرن املن ــن الق ــات م الثانيني

ــن تســع  ــارب م ــا يق ــرور م ــن م الرغــم م

اعــوام عــى ســقوط النظــام الســابق مل 

تتخــذ الحكومــة العراقيــة أي خطــوة جدية 

العادتهــم اىل وطنهــم وتعويضهــم عــا 

لحــق بهــم مــن أرضار. خاصــة وقــد أقــرت 

يف  العليــا  العراقيــة  الجنائيــة  املحكمــة 

جلســة عقــدت نهايــة شــهر تريــن الثــاين 

مــن عــام 2010 أن مــا حــدث بحقهــم 

وضــد  جاعيــة  ابــادة  جرميــة  كانــت 

أحكامهــا  وأصــدرت  بامتيــاز  اإلنســانية 

بحــق املدانــن ثــم أصــدر مجلــس الــوزراء 

ــرار  ــه –بق ــب في ــا رح يف 2010/12/8 بيان

املحكمــة الجنائيــة العليا.وتعهــد بإزالــة 

ــي نتجــت عــن – ــار الســيئة الت ــة اآلث كاف

ــام  ــا النظ ــي أصدره ــرة الت ــرارات الجائ الق

البائــد بحــق أبنــاء الشــعب العراقــي مــن 

ــا إســقاط الجنســية  ــن، منه الكــورد الفيلي

أموالهــم  ومصــادرة  عنهــم،  العراقيــة 

وحقوقهــم  املنقولــة،  وغــري  املنقولــة 

املغتصبــة األخــرى. ثــم صــوت مجلــس 

جلســته  يف  باإلجــاع  العراقــي  النــواب 

ــدت  ــي عق ــة السادســة عــر الت االعتيادي

يف 2011/8/1 عــى قــرار مــا لحــق الكــورد 

الفيليــن هــي جرميــة ابــادة جاعيــة.

ــا  ــى ك ــن بق ــورد الفيلي ــال الك ــن ح ولك

هــو واســتمر وجودهــم يف املنــايف وخاصــة 

ايــران التــي ال تعــرتف بهــم وال متنــح ايــة 

صفــة قانونيــة لوجودهــم عــى ارضهــا 

أخــرى.

وعــى الرغــم ان عــدد الاجئــن اىل اســرتاليا 

يعتــر صغــرياً حيــث مل يصــل اىل 7000 

الجــئ عــام 2010 معظمهــم مــن االفغــان 

ــدااًل  ــري ج ــه يث ــورد، اال ان ــن والك والعراقي

وخاصــة يف االوســاط الحاكمــة ، حيــث 

ــرتاليا  ــا يف اس ــة العلي ــة القضائي ردت الهيئ

ــة  ــا للحكوم ــرصم مروع ــطس املن يف اغس

كانــت ترمــي اىل ابعــاد 800 طالــب لجــوء 

ــل  ــم، مقاب ــة ملفه ــاء دراس ــا اثن اىل ماليزي

ــا  ــة آالف الجــىء يف ماليزي اســتضافة أربع

مــدى  عــى  البورميــن،  مــن  معظمهــم 

ــنوات. ــع س أرب

يشكل الكورد وخاصة الكورد الفيليون 

نسبة كبيرة من الالجئين وخاصة الذين 

بقوا في المهجر االيراني منذ عقود. وكانت 

الحكومة األسترالية ترفض طلباتهم 

لكونهم كوردا وان الظرف في اقليم 

كوردستان مستتب وآمن ..

لهــم قبــل اشــهر عــى ان تــدرس كل حالــة 

عــى انفــراد، ورغــم ان القــرار انقــذ مصــري 

الكثــري مــن العوائــل التــي كانــت محجــوزة 

هنــاك اال انــه تســبب يف اربــاك آخــر هــو 

لجــوء الكثرييــن اىل االدعــاء انهــم مــن 

الكــورد الفيليــن رغــم انهــم مــن جنســيات 

عقــود. وكانــت الحكومــة األســرتالية ترفــض 

طلباتهــم حتــى وقــت قريــب لكونهــم 

كــورداً وان الظــرف يف اقليــم كوردســتان 

ــى تدخــل ناشــطون  ــن .. حت مســتتب وآم

الحكومــة  لــدى  الفيليــن  الكــورد  مــن 

االســرتالية وحصلــوا عــى قــرار اســتثناء 

و يعيــش الكثــريون منهــم يف مخيــات 

الــروط  ابســط  اىل  تفتقــر  للجــوء 

ــة  ــذ اكــر مــن ثاث االنســانية للعيــش ومن

عقــود. ومتنحهــم ايــران بطاقــة بيضــاء 

ــات  ــه وهــي وثيقــة اثب تحمــل اســم حامل

ميكــن  وال  حقــوق  اي  توفــر  ال  للهويــة 

مبوجبهــا القيــام بــاي عمليــة قانونيــة مثــل 

العمــل والــراء والبيــع والــزواج والطــاق 

واي شــئ يحتاجــون اليــه يف تعاماتهــم 

اليوميــة.

معاناتهــم  مــن  زادت  الظــروف  تلــك 

ابنائهــم  مــن  الثــاين  الجيــل  وخاصــة 

االم  بوطنهــم  االمــل  لفقدهــم  ونتيجــة 

اليــه،  هجــروا  الــذي  وبالبلــد  العــراق 

ــاب  ــوب الصع ــم رك ــريون منه ــر الكث اضط

ــم  ــل له ــاة افض ــأ وحي ــى ملج ــث ع للبح

ــا ميلكــون  ــا اغــى م ــم دفعــوا فيه والبنائه

حياتهــم.. وهــو 

ــر  ــرتاليا ع ــوء اىل اس ــة اللج ــا محاول ومنه

قــوارب  عــر  يشــقون  ثــم  اندونيســيا 

املحيــط  عبــاب  وعصاباتهــا  التهريــب 

ــوا  ــد ان دفع ــم بع ــا ارواحه ــدون فيه يفق

التهريــب.  ملافيــات  ميلكــون  مــا  كل 

والحادثــة االخــرية هــي الثالثــة مــن نوعهــا 

التــي كشــف النقــاب عنهــا. االوىل حدثــت 

ــا اكــر مــن  عــام 2001 وكان عــدد الضحاي

418 عراقيــاً بينهــم كان مــا يزيــد عــن 

ــدث  ــد تح ــن، وق ــورد الفيلي ــن الك 300 م

ــبه  ــاة بصــور اش ــك املأس ــن تل الناجــون ع

بالخيــال – ترجمهــا املخــرج هــادي ماهــود 

قبــل ســنوات اىل فيلــم اطلــق عليــه – 

العراقيــن  تيتانــك   – أو   – ســندباديون 

الفقــراء.

الحادثــة الثانيــة حــن غرقــت يف شــهر 

ــون االول ديســمر 2010 ســفينة قــدر  كان

ــن ب80  ــن 300 والناج ــر م ــاه باك ضحاي

شــخصاً. واثــارت الحادثــة يف وقتهــا حفيظة 

منظــات حقــوق االنســان يف دولــة ليــس 

عندهــا برنامــج واضــح الســتقبال الاجئــن. 

عرضــة  يقعــون  الناجــن  وحتــى  الن 

لاعتقــال يف اماكــن للحجــز ريثــا تــدرس 

ــنن. ــول اىل س ــد تط ــرتات ق ــم لف حاالته

ويشــكل الكــورد وخاصــة الكــورد الفيليــون 

نســبة كبــرية مــن هــؤالء الاجئــن وخاصــة 

اولئــك الذيــن بقــوا يف املهجــر االيــراين منــذ 
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ــي  ــح ان فريق ــمحوا يل ان اوض ــة، اس املهم

عــى  التــايل  املســتوى  إىل  اآلن  انتقــل 

الطريــق ملحاســبة داعــش عــى الجرائــم 

األساســية«. الدوليــة 

املقابر الجاعية

ــق  ــدة ان فري ــم املتح ــع األم ــح موق وأوض

»يونيتــاد« طــرح التقــدم الــذي تحقــق فيا 

ــن  ــد م ــر يف العدي ــات الحف ــق بعملي يتعل

5.55.5 ماليين وثيقة عن جرائمه.. ماليين وثيقة عن جرائمه..
»»يونيتــاديونيتــاد«« يتوعد الدواعــش بمواصلة مالحقتهم واالقتصاص منهم يتوعد الدواعــش بمواصلة مالحقتهم واالقتصاص منهم

 أبلــغ فريــق التحقيــق الدولــي فــي جرائــم »داعــش«، مجلــس 

األمــن الدولــي بأنــه حقــق »تقدمــًا مهمــًا« فــي مســار عملــه 

وانتقــل الــى المرحلــة التاليــة مــن المالحقــة والمحاســبة، 

ــر الجماعيــة، والجرائــم بحــق  ــق بالمقاب خاصــة فيمــا يتعل

التراثيــة،  المواقــع  وتدميــر  والمســيحيين  االيزيدييــن 

وتطويــر االرهابييــن لالســلحة الكيمياويــة والبيولوجيــة.

فيــلي

ــا  ــم، وفي ــن دينه ــم م االســتعباد وإخراجه

الكيمياويــة  االســلحة  باســتخدام  يتعلــق 

مهــات  إىل  باإلضافــة  والبيولوجيــة، 

التفتيــش عــى تدمــري مواقــع الــرتاث الثقايف 

الدوليــة. للحايــة  الخاضعــة 

ــدويل،  ويف جلســة ســفراء مجلــس األمــن ال

الــدويل  التحقيــق  فريــق  رئيــس  قــال 

املرحلــة  هــذه  »يف  ريتــر  كريســتيان 

املتحــدة يف  األمــم  أخبــار  وذكــر موقــع 

ــق  ــي«، ان فري ــة »في ــه مجل ــر ترجمت تقري

ــذي  ــدم ال ــز عــى التق ــدويل رك ــق ال التحقي

تحقــق مــن اجــل تعزيــز املحاســبة عــن 

ــم داعــش. ــا تنظي ــم التــي ارتكبه الجرائ

األسلحة الكيمياوية والبيولوجية

الجرائــم  قضايــا  يف  التقــدم  إىل  وأشــار 

مثــل  املســيحين  ضــد  ارتكبــت  التــي 
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مواقــع املقابــر الجاعيــة املرتبطــة بداعــش 

ــا  ــع أملاني ــق م ــق اتف ــراق، وان الفري يف الع

عــى جمــع البيانــات وعينــات الحمــض 

النــووي مــن أفــراد املجتمــع االيزيــدي مــن 

اجــل التعــرف عــى الرفــات البريــة يف 

ــراق. الع

»يســمح  أن  ذلــك  شــأن  مــن  وأضــاف، 

للناجــن أخــرياً بــأن يحزنــوا عــى احبتهــم«.

ونقــل التقريــر عــن ريتــر قولــه أمــام 

الســفراء، أن فريــق التحقيــق الــدويل يقــدم 

النفــي  الدعــم  عــى  التدريــب  ايضــا 

واالجتاعــي للســلطات العراقيــة، وذلــك 

مــن أجــل ضــان تحقيــق املعايــري الدوليــة 

ــن. ــا والناج ــع الضحاي ــل م ــد التعام عن

ــش يف  ــم داع ــن جرائ ــة ع ــن وثيق 5.5 ماي

ــراق الع

الــذي  الفريــق  أن  إىل  التقريــر  ولفــت 

يرتأســه ريتــر قــام حتــى اآلن بتحويــل 

ــة  ــة الوثائقي ــن االدل ــة م ــن صفح 5.5 ماي

ملفــات  اىل  بداعــش  املتعلقــة  للجرائــم 

رقميــة ويعمــل حاليــا عــى تطويــر الرقمنــة 

يف ســتة مواقــع عراقيــة مختلفــة.

وقــال ريتــر ان »يونيتــاد« تطــور عمليــات 

تبــادل املعلومــات مــع الســلطات العراقيــة 

وتعــزز الرتتيبــات مــع القضــاء العراقــي مــن 

اجــل التعامــل مــع الجرائــم املاليــة املرتبطــة 

بداعش.

كــا تحــدث التقريــر عــن الجهــود املبذولــة 

أجــل  مــن  املتحــدة  األمــم  خــال  مــن 

ــات  ــن املخي ــن النازحــن م ــادة املواطن إع

ــوريا. ــل س ــاورة، مث ــدان املج يف البل

محاسبة اإلرهابين

وذكــر التقريــر، أن الهــدف الرئيــي لفريــق 

التحقيــق الــدويل يتمثــل بدعــم العــراق 

ــم  ــى الجرائ ــش ع ــاء داع ــبة أعض يف محاس

الدوليــة التــي ارتكبوهــا، مضيفــا أن دورات 

اســبوع  ملــدة  تدريبيــة مكثفــة عقــدت 

للقضــاة مــن جميــع انحــاء العــراق، اىل 

جانــب دورة تدريبيــة للقضــاة واملدعــن 

العامــن يف اقليــم كوردســتان، حــول كيفيــة 

ــة. ــم الدولي ــا الجرائ ــع قضاي ــل م التعام

تريعات تائم حجم الجرائم

ودعــا ريتــر »مجلــس النــواب العراقــي اىل 

ــة  ــة مامئ ــات محلي ــي تريع ــر يف تبن النظ

حــول الجرائــم الدوليــة االساســية، مثــل 

ــانية  ــد االنس ــم ض ــرب والجرائ ــم الح جرائ

واالبــادة الجاعيــة«، معربــا عــن املــه يف ان 

متنــح الحكومــة العراقيــة الجديــدة األوليــة 

االنتقام لايزيدين

وذكــر التقريــر، أن فريــق »يونيتــاد« يدعــم 

ــف  ــرتكة للكش ــات املش ــود يف التحقيق الجه

عــن أدلــة ملحاكمــة مرتكبــي جرائــم داعــش 

ضــد االقليــة االيزيديــة يف العــام 2015، مبــا 

ــة والعنــف  ــل الجاعي ــم القت ــك جرائ يف ذل

الجنــي واالســتعباد واالعدامــات الجاعيــة 

واخراجهــم مــن دينهــم قــرسا وغريهــا.

ونقــل التقريــر عــن ريتــر قولــه إن هــذه 

الجهــود تتــم مــن خــال »مقابــات مركــزة 

ــن يف العــراق وخارجــه،  مــع شــهود ايزيدي

ومــن خــال جمــع االدلــة امليدانيــة املتعلقة 

بشــبكات االســتعباد اىل جانــب عمليــات 

ــه  ــا ان ــرة، مضيف ــة املتوف البحــث عــن األدل

»عمــل اســايس مــن اجــل ضــان محاســبة 

مجرمــي داعــش الذيــن ارتكبــوا مثــل هــذه 

ــم  ــام املحاك ــعة، أم ــة البش ــم الدولي الجرائ

ــوا«. املختصــة، اينــا كان

وختــم ريتــر بالقــول إن »يونيتــاد« يتحرك 

مــن أجــل تقديــم أعضــاء داعــش اىل العدالة 

»بغــض النظــر عــن مــكان اقامتهــم«، مشــريا 

اىل ان الفريــق لــن يتوقــف قبــل ضــان 

ــن  ــا والناج ــة آلالف الضحاي ــق العدال تحقي

املنتظريــن بفــارغ الصــر.

فريق »يونيتاد« 
يدعم الجهود 

في التحقيقات 
المشتركة للكشف 
عن أدلة لمحاكمة 

مرتكبي جرائم 
داعش ضد االقلية 

االيزيدية في 
العام 2015، بما 
في ذلك جرائم 
القتل الجماعية 

والعنف الجنسي 
واالستعباد 
واالعدامات 

الجماعية واخراجهم 
من دينهم قسرا 

وغيرها.
ــل هــذه التريعــات. ملث

ــادل املعلومــات مــع  واوضــح ريتــر أن تب

ــن  ــري م ــر بكث ــي اك ــي »تعن ــاء العراق القض

مجــرد تســليم صنــدوق ضخــم مــن االدلــة 

التــي ميكــن مقارنتهــا بــاالالف، بــل مــن 

ــاز«. ــع األلغ ــن قط ــن م املاي

ولفــت ريتــر إىل أن »يونيتــاد« تدعــم 

الــدول األخــرى يف التحقيقــات واملاحقــات 

يف  داعــش  بجرائــم  املرتبطــة  القضائيــة 

جميــع أنحــاء العــامل، مشــريا اىل ان 17 دولــة 

طلبــت حتــى االن املســاعدة مــن فريــق 

ــدويل. ــق ال التحقي
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فيلي

 يبدو المشهد اإلقليمي 
مفتوحا خالل العام 
2023 على احتماالت 
عدة، ما بين االبقاء 
على »الستاتيكو« 
)تثبيت الوضع 
القائم(، وبين احتماالت 
اختالل التوازنات، في 
محور من الدول يشمل 
العراق وايران وتركيا 
وسوريا والسعودية.

بين بقاء "الستاتيكو" او اختالله..بين بقاء "الستاتيكو" او اختالله..
ماذا تخبئ ماذا تخبئ 20232023 للعراق ودول المنطقة  للعراق ودول المنطقة 

ولــو »بعــض« االنجــازات التــي تســاهم يف 

ــتهم. ــن معيش تحس

لكــن عيــون العراقيــن، وغريهــم يف املنطقة، 

ســتكون ايضــا متجهــة نحــو املــآالت التــي 

ــة،  ــادق الحــرب االوكراني ــا خن ســتتجه اليه

يتأملــون،  او  الغربيــون،  يرجــح  حيــث 

ــوات  ــط الق ــف، وتخب ــة كيي ــود حكوم صم

الروســية يف وحــول مــا بعــد شــهور الصقيــع 

ــاره  ــرتك اث ــأنه ان ي ــا ش ــو م ــوج، وه والثل

عــى دور روســيا االقليمــي، مــن ايــران اىل 

ــا. ــراق وســوريا وصــوال اىل تركي الع

ومــن الواضــح، بحســب التقاريــر الغربيــة، 

»االيكونوميســت«،  مجلــة  بينهــا  ومــن 

ــام  ــذ ع ــا يف من ــذي كان قامئ ــع ال ان الوض

فقــط، عندمــا كانــت روســيا تظهــر كاعــب 

ــة،  ــاع املنطق ــارز يف اوض ــي ب ــر اقليم ومؤث

يتغــري، وان الغــزو الــرويس الوكرانيــا قلــص 

دور موســكو يف الــرق االوســط، وهــو دور 

ــام 2023. ســيزداد هشاشــة خــال الع

ــون، ان  ــول املراقب ــك؟ يق ــي ذل ــاذا يعن ف

قــدرة الرئيــس الــرويس فادميــري بوتــن 

عــى مســاندة موقــف ايــران يف مفاوضاتهــا 

الغربيــة، ســتكون  الــدول  النوويــة مــع 

محــدودة اكــر، مــا ســيجعل طهــران عرضــة 

بشــكل اكــر للضغــوط لتقديــم تنــازالت يف 

ــة  ــات الغربي ــع العقوب ــة رف ــة محاول مرحل

عنهــا، وايضــا بتأثريهــا عــى موقــف ايــران 

ــة ونفوذهــا،  مــن مجمــل امللفــات االقليمي

مــن الخليــج اىل العــراق وســوريا وصــوال اىل 

اليمــن.

وبالنســبة اىل ســوريا، فان الرتجيحات تصب 

ــا  ــل االول يف انه ــن، يتمث ــن احتال ــا ب في

ســرتاوح مكانهــا بحيث لــن تحــدث انفراجة 

شــياع الســوداين، بعدمــا اســتتبت لــه امــور 

الســلطة، ولهــذا فــان العراقيــن ســينظرون 

املحــك  انهــا  عــى  الجديــدة  الســنة  اىل 

الحقيقــي لقــدرة الســوداين عــى اخــرتاع 

ــوم  ــل الهم ــن ثق ــم م ــزات« تخلصه »معج

السياســية واالمنيــة واالقتصاديــة املرتاكمــة، 

او بأقــل التقديــرات، مراقبــة ما اذا ســيحقق 

فكرتــه، مــؤرشا عــى مــدى االهتــام الــدويل 

ــة واســتقرار  ــي بالتطــورات العراقي واالقليم

االوضــاع فيــه، خاصــة يف ظــل مشــاركة 

ــعودية  ــرص والس ــا وم ــران وتركي ــا واي فرنس

وغريهــم«.

وبالعمــوم، ســتكون ســنة 2023 اختبــارا 

محمــد  الــوزراء  رئيــس  ملســرية  واضحــا 

الروســية-االوكرانية التــي الحقــت شــظاياها 

اصابــات مبــارشة باقتصــاد العــامل وتوازناتــه 

وسياســاته وخططــه العســكرية واالمنيــة«.

ســيكون  »العــراق  إن  مراقبــون  ويقــول 

مؤثــرا ومتأثــرا مبجموعــة مــن االحــداث، 

حيــث  املقبــل،  عــان  مؤمتــر  وســيكون 

للعــراق دوره املركــزي يف تأسيســه واطــاق 

وتقاريــر  مراقبــون  يقــول  مــا  وبحســب 

الرمــال  غربيــة، فــأن »التكهــن بطبيعــة 

املتحركــة يف املنطقــة، ليــس متاحــا للتدقيق، 

اال انــه باالمــكان رســم صــورة مــن الخيارات 

التــي قــد تســري اليهــا دول املنطقــة، يف 

ظــل حــدث عاملــي يــرتك بالفعــل تداعياتــه 

عــى املنطقــة االوســع، يتمثــل بالحــرب 
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ــية  ــية القاس ــوط املعيش ــم الضغ ــرية برغ كب

ــال  ــن احت ــوريون، وب ــا الس ــر به ــي مي الت

ــرتيك  ــس ال ــعي الرئي ــل يف ان س ــان، يتمث ث

رجــب طيــب اردوغــان لتحقيــق تقــارب 

مــع دمشــق، قبــل االنتخابــات الرئاســية 

ــاهم  ــد تس ــل، ق ــو املقب ــة يف ايار/ماي الرتكي

الســوري،  انفــراج يف املشــهد  يف تحقيــق 

ــس  ــة عــن نظــام الرئي ســواء يف كــرس العزل

بشــار االســد، او يف اعــادة تحريــك العجلــة 

ــة، يف  ــة الرتكي ــة مــن خــال البواب االقتصادي

وقــت يحتــاج اردوغــان اىل تحقيــق هدفــن: 

االول تعزيــز حظوظــه لتحقيــق فــوز مريــح 

يف االنتخابــات، وثانيــا، حلحلــة ازمــة وجــود 

مايــن النازحــن الســورين يف داخــل تركيــا، 

مــع الرتكيز-دومــا- عــى مــا تــراه أنقــرة مــن 

ــة يف  ــل الكوردي ــل يف الفصائ ــد« يتمث »تهدي

ــراق وســوريا. شــايل الع

وبطبيعــة الحــال، فــان لبنــان الــذي يراقــب 

ايضــا القمــة الثاثية-االقليميــة يف عــان، 

ــا  ــة اقليمي ــات محتمل ــة انفراج ــس اي لتلم

تنعكــس عليــه ايجابيــا، خصوصــا يف قضيــة 

ــا  ــراوح مكانه ــي ت ــية الت ــات الرئاس االنتخاب

ــن  ــون م ــث يحــذر مراقب ــذ اســابيع، حي من

ان اســتمرار الجمــود، او التدهــور االقليمــي، 

ــر  ــة اك ــا اىل مرحل ــاع لبناني ــيدفع االوض س

ــيا. ــيا ومعيش ــة، سياس قتام

وعــى غــرار العراقيــن، فــان اللبنانيــن ايضــا 

ــا اذا  ــراين، وم ــهد االي ــو املش ــون نح يتطلع

كان سيشــهد تفاهــا مــع الغــرب، يهــدأ 

ــة  ــاهم يف مراكم ــة، ويس ــرات االقليمي التوت

بعــض الحواصــل االيجابيــة اقتصاديــا، يف 

ــأن  ــنوات ب ــذ س ــة من ــاوف القامئ ــل املخ ظ

اســتمرار االنســداد االيــراين، قــد يثــري شــهية 

»صقــور« الحــروب، ســواء يف ارسائيــل او يف 

ــة. ــة االدارة االمريكي اروق

ومــن غــري الواضــح حتــى االن، مــا اذا كانــت 

حكومــة الســوداين، او املؤمتريــن يف عــان، 

ســيتمكنون مــن اعــادة امليــاه اىل مجاريهــا 

يف ســياق املحادثــات الســعودية-االيرانية 

التــي رعتهــا بغــداد ســابقا، ام ان هنــاك مــن 

ســيقرأ يف الريــاض ان ارتيــاح ويل العهــد 

محمــد بــن ســلان، النفتاحــه عــى الصــن 

ــر  ــات االم ــه بعاق ــكل، واحتفاظ ــذا الش به

الواقــع مــع واشــنطن، توفــر لــه مظلــة 

آمنــة وكافيــة لتجعلــه بغنــى عــن االنفتــاح 

مجــددا عــى الحكــم االيــراين الــذي يواجــه 

التحــدي الداخــي الصعــب املتمثــل بحركــة 

ــة  ــق بقضي ــا يتعل ــعبية في ــاج الش االحتج

حريــات النســاء. لكــن الســعودية يف الوقــت 

نفســه، قــد تجــد نفســها، امــام

تجــدد التحــدي املســتمر منــذ ســنوات، 

هــدأت  الجبهــات  كان  حيــث  اليمــن  يف 

ــو  ــي ج ــس االمري ــن ادارة الرئي ــط م بضغ

بايــدن، ورضورات »هدنــة« بــدت مرتبطــة 

مبونديــال  املتمثــل  العاملــي  بالحــدث 

كــرة القــدم التــي نظمــت للمــرة االوىل 

يف املنطقــة، ويف الخليــج تحديــدا، والتــي 

تتجســد اهميتهــا يف حضــور محمــد بــن 

ســلان بنفســه يف مراســم افتتاحهــا، مراهنــا 

عــى مــا تشــري التقاريــر اىل ســعي مــن 

محــاول  اىل  الســعودية  اململكــة  جانــب 

كســب حــق اســتضافة املونديــال للعــام 

ــعودية  ــة الس ــه »رؤي ــا لخطت 2030، تتويج

2030«، مــا يعنــي ان تجــدد نــريان الحــرب 

ســيكون وضعــا غــري مرغــوب فيــه ســعوديا.

ومــع ذلــك، فانــه هنــاك مــن قــد يــرى 

ــة،  ــاحة اليمني ــى الس ــريان ع ــد الن يف تجدي

فرصــة للضغــط عــى الحكــم الســعودي، 

ســواء يف طهــران او، للمفارقــة، يف واشــنطن 

نفســها التــي نظــرت باســتياء عــى الحفــاوة 

املبالــغ فيهــا التــي اســتقبلت فيهــا الريــاض 

ــم  ــغ، وحج ــن بين ــي يش ج ــم الصين الزعي

مــع  ابرمتهــا  التــي  الضخمــة  الصفقــات 

ــدن يف  ــتقبال باي ــور اس ــة بفت ــن، مقارن بك

ــة. ــهور قليل ــل ش ــعودية قب الس

ان  املراقبــون  يقــول  ان  البديهــي  ومــن 

التســوية يف اليمــن، او اشــتعال الحــرب، 

ســتكون ايضــا لهــا اثارهــا عــى املحيــط 

االقليمــي مبــا يف ذلــك العــراق، ذلــك ان 

ــا، ســترتك اثارهــا ســلبا  اشــتعالها-او تهدئته

او ايجابــا، عــى خــط العاقــات بــن الريــاض 

وطهــران، وبالتــايل عــى بغــداد ودمشــق 

وبــريوت.

وبينــا مــن املهــم مراقبــة اداء حكومــة 

بنيامــن نتنياهــو، االكــر ميينيــة، خــال 

العــام 2023، ســواء يف تعاملهــا مــع التحدي 

الفلســطيني الداخــي، او يف موقفهــا مــن 

»املخاطــر« التــي تراهــا مــن لبنــان واملتمثلة 

يف حــزب اللــه، واالمتــداد االيــراين يف ســوريا، 

ــي  ــارات« الت ــة »الغ ــت سياس ــا اذا كان وم

تتبعهــا لــرب خطــوط امــداد من ايــران اىل 

العــراق وســوريا وصــوال اىل لبنــان، ســتظل 

ام ستتســبب  الضيــق نســبيا،  يف نطاقهــا 

يف اشــتعال رشارة مواجهــة عســكرية مــا، 

ــن. ــن اقليمي ــدة العب ــا ع ينخــرط فيه

ــتاء  ــج الش ــن ان نتائ ــون، م ــذر املراقب ويح

فيــا  والعــامل  اوروبــا  عــى  الــذي حــل 

االوروبيــون يســتعيدون كوابيــس حروبهــم 

التاريخيــة، وينتظــرون االن مــآالت ونتائــج 

ــا اذا كان  ــية-االوكرانية، وم ــادق الروس الخن

العــامل ســينجو مــن حــرب عامليــة جديــدة، 

ــة ومنطقــة الــرق  ــا بالبري ســتلحق خراب

ســاحة  باالســاس  هــي  التــي  االوســط 

رصاعــات ومــوارد الطاقــة.

لكــن العــام 2023 ســيحمل معــه ايضــا 

ملــف القلــق التاريخــي، مــن ان تكــون 

ــوان،  ــد، تاي ــام الجدي ــؤرة االنفجــار يف الع ب

ــا  ــي، بحســب م ــوق الحكــم الصين ــي يت الت

تقــول »االيكونوميســت« اىل اعــان انتصــاره 

ــد«  ــادة التوحي يف هــذه الحــرب باســم »اع

والتــي اشــتعلت يف العــام 1949، ويبــدو 

انهــا مل تطــوى بعــد حتــى االن، مــا ســيثقل 

عــى كاهــل العــامل، وعــى دول االقليــم 

التــي ســيلقى عــى كاهلهــا، عــبء ال ميكــن 

ــره. تقدي
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لماذا يحتاج العراق لمزيد من االهتماملماذا يحتاج العراق لمزيد من االهتمام  

في حسابات الهندفي حسابات الهند؟؟

مبــا يف ذلــك تلــك التــي كانــت عــر وطنيــة 

ــات  ــول املنافس ــط ح ــس فق ــا ولي بطبيعته

ــر. ــؤر التوت ــة وب االقليمي

نفط العراق

وكان العــراق أحــد أكــر مــوردي النفــط 

للهنــد لفــرتة طويلــة، إىل جانــب الســعودية، 

أمــن  حســابات  يف  بغــداد  بــروز  أن  إذ 

الطاقــة يف الهنــد ليــس جديــدا، لكــن متثيــا 

جيوسياســيا دامئاً بســبب طبيعــة املعامات، 

ــريون يف الغــرب بتجــارة  ــا فوجــئ الكث بين

الهنــد املســتمرة مــع موســكو لــراء النفــط 

السياســية والدينيــة.

التــي  االيرانيــة  العراقيــة  الحــرب  وأدت 

دامــت مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان يف 

ــنته  ــذي ش ــكاريث ال ــزو ال ــات والغ الثانيني

ــاب  ــام 2003 ، يف اعق ــات املتحــدة ع الوالي

ســبتمر  مــن  عــر  الحــادي  هجــات 

االرهابيــة، اىل تفتيــت اي فرصــة للدولــة 

ــتقرارها  ــادي واس ــا االقتص ــتعادة زخمه الس

الســيايس، كــا وأدى صعــود الجاعــات 

اإلرهابيــة مثــل داعــش، اىل مزيــد مــن 

ــري. ــكل كب ــة بش ــاق االم ــى اف ــري ع التاث

ومل ميــض وقــت طويــل حتــى خيمــت خيــال 

الهنــد عــى حالــة 39 عامــا هنديــا مفقــودا 

العــراق يف ذروة مــا يســمى مبذبحــة  يف 

تنظيــم داعــش يف البــاد، والتــي اعلنــت 

الحكومــة الهنديــة وفاتهــا جميعــا رســميا يف 

ــام 2018. ع

وساطة الكاظمي

محــاوالت العــراق لجلــب الريــاض وطهــران 

ــة املفاوضــات دفعــت  ــوس عــى طاول للجل

مــن قبــل رئيــس الــوزراء الســابق مصطفــى 

الكاظمــي.

يمكن لبغداد أن تحتسب 
في حسابات الطاقة في 

الهند بشكل أكثر أهمية 
بالنظر إلى التطورات 

الجيوسياسية في اآلونة 
األخيرة، ومنها األزمة 

األوكرانية، وتجدد 
التوترات بين موسكو 

وواشنطن.

هــذا وتحافــظ االنقســامات الداخليــة يف 

أوروبــا عــى ســيطرة قويــة يف الخطــاب 

الجيوســيايس العاملــي، فــان االحــداث التــي 

تجــري يف غــرب آســيا، كــا هــو الحــال 

ــن  ــام ع ــرية لاهت ــة مث ــدم ملح ــا، تق دامئ

ــد. ــة التطــور للهن ــة دامئ ــة إقليمي ديناميكي

ــا،  ــام العاملــي بأوروب ــع اســتمرار االهت وم

بــن  للمحادثــات  االخــري  التعليــق  فــإن 

الســعودية وإيــران التــي يســتضيفها العراق 

يف بغــداد أمــر ملحــوظ، وكانــت املحادثــات 

حاســمة ملجموعــة متنوعــة مــن األســباب، 

الرخيــص عــى هامــش الــرصاع يف أوكرانيــا، 

ــة،  ــإن التعطــش يف نيودلهــي ألمــن الطاق ف

الــذي يغــذي االســتقرار املحــي، يكــون 

ــن  ــر م ــتورد أك ــة تس ــا كدول ــا دامئ ملموس

%80 مــن احتياجاتهــا الســنوية مــن النفــط.

ومــا يــزال العــراق عــى الرغــم مــن ثروتــه 

قيــد  سياســيا  عمــا  الهائلــة،  النفطيــة 

ــي  ــس االقليم ــن التناف ــورا ب ــدم، محش التق

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن اململك ــد ب املتزاي

ــراق  ــر الع ــيعية، ويعت ــران الش ــنية واي الس

ــن  ــن الكتلت ــن هات ــطا ب ــة وس ــا عرقي ارض

فــــــيلي
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هــذه  وراء  الكامنــة  املصالــح  تكــن  ومل 

ــة شــاملة  ــة عــى اي رغب املحادثــات مبني

يف ان يصبــح الكاظمــي وســيط ســام ، بــل 

اجــاع بــن االطــراف الثاثــة عــى محاولــة 

عــدم جعــل العــراق ســاحة معركــة للمــي 

ــا. قدم

بذلهــا  التــي  االوليــة  الجهــود  وبــدت 

الكاظمــي مثمــرة، ظاهريــا عــى األقــل، 

حيــث رأى الطرفــان التبــادالت يف ضــوء 

ــارت  ــات، وأش ــن االوق ــت م ــايب. يف وق ايج

قــد  الســعودين  أن  إىل  أيضــا  التقاريــر 

ينظــرون يف اعــادة فتــح ســفارتهم يف طهران 

التــي ظلــت مغلقــة منــذ عــام 2016.

فتــح  اعــادة  احتــاالت  خفــت  وبينــا 

البعثــات ببــطء، فــان وصــول الدبلوماســين 

كان   2022 ينايــر  يف  جــدة  اىل  االيرانيــن 

ُينظــر اىل اعــادة فتــح مكتــب متثيــي ايــران 

 )OIC( ــامي ــاون االس ــة التع ــدى منظم ل

ــايب. ــور إيج ــه تط ــى ان ع

مرحلة السوداين

الســوداين  رحلــة  شــهدت  بعــد،  وفيــا 

النــووي، مــع تزايــد العقوبــات وســقوف 

فــإن  موســكو،  تســتهدف  التــي  النفــط 

النفــط  امــدادات  مــن  كل  يف  التقلبــات 

ــهر  ــط يف االش ــتزداد فق ــط س ــعار النف واس

ــة. ــنوات القادم ــى الس ــا حت ــة، ورمب املقبل

ارتباط نفطي

لنيودلهــي  جيــدة  نافــذة  هــذا  ويوفــر 

ــث  ــداد ، حي ــا ببغ ــاق ارتباطه ــيع نط لتوس

كانــت اخــر زيــارة مهمــة رفيعــة املســتوى 

هــي زيــارة وزيــر الدولــة الســابق للشــؤون 

دعــا  الــذي   ، اكــر  ام جــي   ، الخارجيــة 

القيــادة العراقيــة يف عــام 2016، يف حــن ان 

ــيا. ــدا سياس ــزال معق ــا ي ــراق م الع

ــة يف  ــال الطاق ــد يف مج ــح الهن ــن مصال لك

البــاد مهمــة وســتظل كذلــك يف العقــد 

الهيدروكربونــات  ســتظل  حيــث  القــادم 

االقتصــادي  النمــو  تغذيــة  يف  مركزيــة 

ــة  ــول الطاق ــن تح ــم م ــى الرغ ــدي ع الهن

الجــاري نحــو الوقــود البديــل.

وكان تعامــل الهنــد مــع العــراق هادئــاً 

وإيجابيــا، بصفتهــا اكــر ثاثــة مورّديــن 

كبــرية  معاكســة  ريــاح  ومــع   ، للنفــط 

متوقعــة يف امــن الطاقــة العاملــي جنبــا 

ــة  اىل جنــب مــع اســتثارات الصــن البطيئ

واملطــردة لتعزيــز امــن الطاقــة الخــاص 

ــدد  ــداد متج ــو امت ــتقبل ، وه ــا يف املس به

ــدة  ــت ومفي ــدة التوقي ــداد جي ــتكون بغ س

اذا تــم تنفيذهــا يف املســتقبل القريــب

األخــرية إىل طهــران قيــادة ايرانيــة متورطــة 

يف االحتجاجــات دفعــت بغــداد اىل العمــل 

بشــكل اكــر يف املصالــح االســرتاتيجية اليران 

ــا. ــراق اقتصادي ــر يف الع ــع الرتســخ اك م

مــن منظــور هنــدي ، نــادرا مــا تتــرسب 

جنوبــاً،  العــراق  مشــكات  مــن  الكثــري 

وتحديــدا نحــو اماكــن مثــل البــرصة، حيــث 

يتــم شــحن الكثــري مــن النفــط عــر الخليــج 

ــرب. ــز املضط ــق هرم ــاريس ومضي الف

ــل  ــة مث ــة لدول ــن الطاق ــد أم ــا يعتم وبين

الهنــد عــى انشــاء سلســلة امــداد موســعة 

ومتنوعــة، فــان التطــورات الجيوسياســية 

ــع  ــب م ــا اىل جن ــب ، جنب ــايض القري يف امل

ــيا  ــران وروس ــل اي ــد دول مث ــات ض العقوب

وفنزويــا ، ميكــن ان تجعــل تغذيــة شــهية 

االقتصــاد الهنــدي الرهــة للطاقــة امــرا 

ــا. صعب

العــراق بشــكل كبــري بعــد ان  واســتفاد 

ــن  ــط م ــترياد النف ــن اس ــد ع ــت الهن توقف

ــن طهــران  ــرات ب ــران، مــع تصاعــد التوت اي

االتفــاق  مفاوضــات  بشــان  وواشــنطن 

استفاد العراق بشكل 
كبير بعد ان توقفت 

الهند عن استيراد 
النفط من ايران، مع 
تصاعد التوترات بين 

طهران وواشنطن 
بشان مفاوضات 

االتفاق النووي، مع 
تزايد العقوبات 

وسقوف النفط التي 
تستهدف موسكو
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 وتقــول املتحدثــة الرســمية باســم الصليــب 

العــراق  إن  العــراق  يف  الــدويل  األحمــر 

يعــد مــن بــن البلــدان التــي تحتــوي عــى 

أعــداد كبــرية مــن ذوي اإلعاقــة، إذ نحــو 15 

ــة أي  ــن ذوي اإلعاق ــعب م ــن الش ــة م باملئ

مــا يعــادل 6 مايــن مواطــن وهــذا العــدد 

ــادة  ــز إع ــن مراك ــدود م ــدد مح ــه ع يقابل

التأهيــل البــدين وقلــة اعــداد املعالجــن 

اىل  مشــرية  وصفهــا،  بحســب  واملدربــن، 

أكــر  تواجــد  إىل  تلفــت  التقديــرات  ان 

ــة  ــم بحاج ــن ه ــي مم ــن 600,000 عراق م

ــن  ــدين، م ــل الب ــادة التأهي ــات إع إىل خدم

إىل  يحتاجــون  شــخص   200,000 بينهــم 

طــرف صناعــي أو مســند تقوميــي، بحســب 

ــا. قوله

للهجــرة  الدوليــة  مــة  املنظَّ وكانــت 

ــاً  ــاك نقص ــأّن هن ــاد ب ــرًا، أف ــدرت تقري أص

يف  املعاقــن  دمــج  بشــأن  املعلومــات  يف 

أكــر  الــذي يضــم  العــراق،  املجتمــع يف 

ــة  ــات الخاص ــاب االحتياج ــن أصح ــدد م ع

يف العــامل، مبينــة ان أغلبيــة املعاقــن ليــس 

لديهــم  ليــس  أو  يذكــر،  َدخــل  لديهــم 

للحصــول  ويكافحــون  إطاًقــا،  دخــل  أي 

ــزة مســاعدة،  ــة وأجه ــة اجتاعي ــى رعاي ع

ــل  ــم متّث ــى التعلي ــول ع ــم يف الحص وفرصه

مشــكلة أيًضــا، وفــق التقريــر.

كــا حــذرت لجنــة حقــوق اإلنســان يف 

ــاكات حقــوق  ــواب مــن ان انته ــس الن مجل

ــع  ــراق موجــودة عــى جمي اإلنســان يف الع

األصعــدة وحتــى عــى ذوي االحتياجــات 

صفــة  لديهــم  الذيــن  وكذلــك  الخاصــة 

معينــة مثــل قــرص القامــة او املتازمــة، 

الــذي  اللجنــة،  رئيــس  نائــب  بحســب 

يوضــح  أن لجنــة حقــوق االنســان تناقــش 

دامئــاً انتهــاكات حقــوق االنســان يف العــراق، 

االنتهــاكات  وتــرية  تصاعــد  بعــد  ولكــن 

والتنمــر عــى ذوي االحتياجــات الخاصــة 

ــل  ــن قب ــة م ــاك وقف ــون هن ــب ان تك يج

اللجنــة ومجلــس النــواب إلدخــال مــواد 

عقابيــة يف بعــض القوانــن التــي تخــص 

كرامــة  عــى  للحفــاظ  االنســان  حقــوق 

البــر، بحســب تعبــريه.

لحقــوق  العليــا  املفوضيــة  كــا حــذرت 

االنســان، مــن تفاقــم ظاهــرة التنمــر يف 

ــة ان هــذه الظاهــرة بــدأت  املجتمــع، مبين

ــة  ــراءات حقيقي ــد اج ــدم تواج ــم لع تتفاق

وجــود  عــن  فضــا  ملعالجتهــا،  وجديــة 

التريعــات. يف  ضعــف 

وبحســب املراقبــن يتعــرض األشــخاص ذوي 

االحتياجــات الخاصــة للتنمــر يف حياتهــم 

الشــارع  يف  تواجدهــم  ابــان  االعتياديــة 

ــا  ــة، م ــح الحكومي ــة أو يف املصال أو املدرس

يدعــو للتســاؤل بشــأن ســن عقوبــة قانونيــة 

ــم. ــب قوله ــر، بحس ــخص املتنم للش

ــون  ــص يف القان ــا، يوجــد ن ــي مــرص مث فف

ذوى  عــى  املتنمــر  معاقبــة  يتضمــن 

ــم  ــون رق ــق القان االحتياجــات الخاصــة، وف

ــخاص  ــوق األش ــول حق ــنة 2018 ح 10 لس

يشــوه  مــن  يغــرم  الــذي  اإلعاقــة،  ذوي 

صــورة ذوي االحتياجــات الخاصــة يف وســائل 

تزيــد  ال  بغرامــة  طريقــة  أي  أو  اإلعــام 

ــزم الوســائل  ــه، كــا أل عــن 200 ألــف جني

اإلعاميــة إىل نــر توضيــح عــا بــدر منهــا 

ــة  ــال مخل ــاق؛ ألع ــخص املع ــق الش ىف ح

مــن شــأنها اإلســاءة لألشــخاص ذوى اإلعاقــة 

و التعريــض بهــم أو الرتويــج ملفاهيــم غــري 

صحيحــة تســئ إليهــم، وتلتــزم جهــة النــر 

ــح  ــرد والتصحي ــق ال ــال ح ــرض بإع أو الع

مــن الشــخص املعتــدى عليــه أو مــن ميثلــه 

يف نفــس املســاحة الزمنيــة واملكانيــة بــذات 

الوســيلة، وقــد أضــاف املــرع املــرصي 

املــادة رقــم )50( مكــرر بالقانــون رقــم 156 

لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 

حقــوق األشــخاص ذوى اإلعاقــة الصــادر 

بالقانــون رقــم 10 لســنة 2018، اذ تنــص 

املــادة رقــم )50( عــى معاقبــة املتنمــر 

ــس  ــة بالحب عــى الشــخص مــن ذوي اإلعاق

مــدة ال تقــل عــن ســنتن وبغرامــة ال تقــل 

ــن 100  ــد ع ــه، وال تزي ــف جني ــن 50 أل ع

ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، 

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل 

عــن ثــاث ســنوات، وال تزيــد عــن خمــس 

ــف  ــة أل ــن مئ ــل ع ــة ال تق ــنوات، وغرام س

ــه،  ــف جني ــي أل ــن مئت ــد ع ــه، وال تزي جني

أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، إذا وقعــت 

كان  أو  أكــر،  أو  مــن شــخصن  الجرميــة 

ــه، أو مــن  الفاعــل مــن أصــول املجنــي علي

املتوليــن تربيتــه أو ماحظتــه أو ممــن لهــم 

ــه. ــلطة علي س

ذوو االحتياجات الخاصة بمواجهة التنمر وغياب الرعاية

ظاهرة التحيز ضد أصحاب 
اإلعاقات واالضطرابات 

العقلية وما يدعى 
بالتنمر ضدهم تتزايد 

في المجتمعات السيما 
الشرقية، بحسب البيانات 

واالحصاءات التي تشير 
بدورها الى تزايد 

اعدادهم.
في مايس 2022 كشفت 

اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، أن %15 من سكان 

العراق هم من ذوي 
اإلعاقة...

فــــــيلي
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وتوصلــت دراســة اســتندت اىل االبحــاث 

ان  اىل  مــرص  يونيســيف  اجرتهــا  التــى 

يقومــون  الذيــن  املراهقــن  االطفــال 

بالتنمــر عــى االطفــال اآلخريــن بصــورة 

متكــررة يعانــون مــن الفشــل يف االســتمرار 

يف الوظائــف او تكويــن عاقــات صحيــة؛ 

وفيــا يتعلــق بالنتائــج اوضحــت أن التنمــر 

االحتياجــات  ذوي  الطفــل  عــى  يؤثــر 

الشــخصية  االختافــات  تؤثــر  ذ  الخاصــة 

ــوة  ــى ق ــه ع ــيء ومدت ــل امل ــدة الفع وش

اآلثــار التــي يرتكهــا عــى الطفــل، ومــن تلــك 

اآلثــار الشــائعة  فقــدان الثقــة بالنفــس 

ــتوى  ــع األداء يف املس ــز وتراج ــدان الرتكي فق

الــدرايس الخجــل االجتاعــي والخــوف مــن 

ــال  ــدة، واحت ــات الجدي ــة املجتمع مواجه

النفســية  الصحــة  يف  مشــكات  حــدوث 

ــق وحــدوث حــاالت  ــاب  والقل ــل االكتئ مث

ــة،  ــه الدراس ــا الحظت ــب م ــار، بحس االنتح

التــي اشــارت اىل أن االطفــال املعاقــن أكــر 

عرضــة للتنمــر وأن هنــاك عاقــة بــن التنمر 

ــن الضعــف  ــا ب ــرتاوح م ــو ت ــات النم وإعاق

ــن  ــم م ــة بأقرانه ــاف مقارن ــة أضع أو الثاث

االعتياديــن .

ويلفــت املتخصصــون واملراقبــون يف العــراق 

اىل غيــاب القوانــن املتعلقــة مبواجهــة التنمر 

ضــد ذوي االحتياجــات الخاصــة يف القانــون 

التريــع  يف  انــه  اىل  مشــريين  العراقــي، 

العقوبــات  قانــون  يف  وبخاصــة  العراقــي 

رقــم ١١١ لســنة ١٩٩٦، فقــد نــص القانــون 

ــد  ــب وال يوج ــذف والس ــي الق ــى جرميت ع

نــص عــى جرميــة التنمــر ومــن ضمــن ذلــك 

التنمــر ضــد ذوي االحتياجــات الخاصــة، 

ــم. بحســب قوله

ظاهــرة  تنتــر  املتخصصــن  وبحســب 

التنمــر يف العــراق بــن طــاب املــدارس، 

ومجموعــات الشــباب والفتيــات، وصــوال 

لألشــخاص مــن الفئــات العمريــة األكــر يف 

داخــل العائــات والعشــائر، فيــا ينوهــون 

يــدرك بعــد  العراقــي مل  اىل أن املجتمــع 

ــوب  ــري مرغ ــة غ ــرة عدواني ــر ظاه أن التنم

ــن  ــف م ــة العن ــى مارس ــا، وتنطــوي ع به

قبــل فــرد أو مجموعــة أفــراد تجــاه غريهــم، 

بحســب وصفهــم، مشــريين اىل ان كثــريا 

ــن  ــا م ــر نوع ــدون التنم ــن يع ــن العراقي م

الســخرية الريئــة، أو مجــرد مــزاح بحســب 

ــم. قوله

ويقــول مرشــدون اجتاعيــون، أن البيئــة 

ظاهــرة  مــدى  تحديــد  يف  األهــم  هــي 

ــراق، فشــدة هــذه الظاهــرة  ــر يف الع التنم

ــاك  ــرى، وهن ــة إىل أخ ــن مدرس ــف م تختل

مــدارس يكــون فيهــا التنمــر كبــريا وواضحــا، 

ــذا  ــن ه ــا م ــاين طابه ــرى يع ــدارس أخ وم

بشــكل أقــل، وكل هــذا يعتمــد عــى البيئــة 

وثقافــة األرسة يف داخــل املنــزل أيضــا، عــى 

ــم. حــد قوله

ــول ان التنمــر ينعكــس عــى  ــن بالق مزيدي

جملــه العاقــات األرسيــة، فتنشــأ شــخصية 

االعتــداء،  عليــه  يقــع  الــذي  املظلــوم 

ــلبية  ــات س ــك أرضارا وانعكاس ــون لذل ويك

إذ  معــا؛  واملجتمــع  األرسة  بنيــة  عــى 

الفــرد،  شــخصية  عــى  يؤثــر  التنمــر  أن 

عليــه  فيظهــر  اآلخريــن،  مــع  وعاقاتــه 

االضطــراب والخــوف والــرتدد، وهــذا بــدوره 

ــل االغــرتاب  ــراض نفســية، مث ــؤدي إىل أم ي

والهــرب مــن مواجهــة الكثــري مــن املواقــف 

ــن، إن  ــم، مردف ــة، عــى حــد وصفه الحياتي

ــكل  ــارس بش ــع مت ــن وقائ ــع م ــر ينب التنم

ــاين  ــذي يع ــي، ال ــع العراق ــي يف املجتم يوم

مــن العنــف والفقــر واالضطهــاد، عــى حــد 

وصفهــم.

ويشــدد متخصصــون وباحثــون عــى رضورة 

دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عمليــة 

التعليــم يف املــدارس التــي يتعلــم فيهــا 

يف  عزلهــم  وعــدم  الطلبــة  مــن  غريهــم 

ــع  ــري جمي ــام بتوف ــة، و القي ــدارس خاص م

تســهل  التــي  لهــم  املســاعدة  األدوات 

ــع  ــش م ــل والتعاي ــة التواص ــم  امكاني عليه

املحيطــن بهــم، مشــددين عــى وجــوب 

تطويــر العــاج النفــي يف البــاد، ونــر 

ــح  ــكان، يك يصب ــن الس ــه ب ــي برورت الوع

قــادرا عــى مواجهــة آثــار تفــي التنمــر يف 

العــراق، بحســب تعبريهــم.

 يلجــأ مواطنــون وخاصــة يف األحيــاء الفقــرية 

ملعالجــة  األعشــاب  طــب  عيــادات  إىل 

مرضاهــم، وذلــك لرخــص مثنهــا مقارنــة 

أنهــا  والعتقادهــم  الكيميــايئ  بنظريتهــا 

»آمنــة«، يف مــا يحــّذر مختصــون مــن آثــار 

ــا،  ــداوي به ــب املت ــد تصي ــارّة ق ــة ض جانبي

ــذه  ــل له ــري مؤّه ــب غ ــال كان امُلعّش يف ح

املهنــة، أو كانــت الحالــة املرضيــة شــديدة.

واملعالجــن  العّطاريــن  محــال  وتنتــر 

باألعشــاب يف عمــوم محافظــات العــراق، 

ــن  ــة املواطن ــادات قبل ــك العي وأصبحــت تل

وصلــت  أن  بعــد  لاســتطباب،  الفقــراء 

نســبة الفقــر يف البــاد إىل نحــو %25 وفــق 

التخطيــط. وزارة  إحصــاءات 

مرضاهــم  مبعالجــة  العّشــابون  ويتكّفــل 

وفــق وصفــات ُتحــدد مبــدة زمنيــة ومبقادير 

ــاقط  ــاج تس ــل بع ــداوي، وتتمث ــة للت معين

واألمــراض  والتســمن  والرتشــيق  الشــعر 

املزمنــة  األمــراض  إىل  وصــوال  الجلديــة 

وغريهــا. واملســتعصية 

»رخيصة وآمنة«

تقــول املواطنــة أم خــر مــن محافظــة 

النجــف ملجلــة »فيــي«، إن منزلهــا ال يخلــو 

مــن األعشــاب، مــن القرفــة والحبة الســوداء 

واليانســون وغريهــا، فهــي »أفضــل مــن 

ــا  ــدة منه ــباب عدي ــايئ، ألس ــاج الكيمي الع

رخــص مثنهــا ولكونهــا آمنــة«، وتضيــف، 

أنهــا تســتخدم األعشــاب »للقضــاء عــى 

ــا«. ــن أعراضه ــف م ــزا أو للتخفي األنفلون

والتــداوي باألعشــاب، هــو طــب شــعبي أو 

ــات  ــتخدام النبات ــى اس ــد ع ــدي يعتم تقلي

أســاء  ولــه  النباتيــة،  واملســتخلصات 

طــب  النبــايت،  الطــب  منهــا  متعــددة 

ــرب،  ــب الع ــاب، ط ــم األعش ــاب، عل األعش

ــات  ــاب منتج ــب األعش ــمل ط ــا يش وأحيان

وبعــض  والفطريــات،  )العســل(  النحــل 

ــن  ــة م ــزاء معين ــداف، وأج ــادن، واألص املع

الحيوانــات.

محافظــة  يف  باألعشــاب  املعالجــن  أحــد 

ــي«،  ــة »في ــث ملجل ــر يف حدي ــرصة، يذك الب

أن »األعشــاب ذات تأثــري إيجــايب وفّعــال 

وليــس ســلبي، ومعظــم املــواد املتوفــرة 

ــاب،  ــن األعش ــتخلصة م ــات مس يف الصيدلي

نظــرا لفوائدهــا الكثــرية الصحيــة لإلنســان، 

وكــا تعلمنــا مــن أجدادنــا العّشــابن، بــأن 

األعشــاب، )اذا مل تفــد ال تــر(«.

معظــم  يقــي  الــذي  املعالــج  ويوّضــح 

ــاب،  ــب األعش ــط وتركي ــاره بخل ــات نه أوق

أن األخــرية فيهــا »مقاديــر محــددة للتــداوي 

مبــا يناســب كل حالــة«، مشــريا إىل أن »مهنة 

التــداوي باألعشــاب ورثهــا مــن جــده الــذي 

ــا«. ــدى 60 عام ــى م ــابا ع كان عّش

ساح ذو حدين

يف املقابــل، يحــّذر مختصــون مــن اســتخدام 

األعشــاب دون التثّبــت مــن خــرة امُلعّشــب 

ــد تحــدث  ــي ق ــواد العشــبية الت ــن امل أو م

ــا،  ــداوي به ــدى املت ــارّة ل ــة ض ــارا جانبي آث

الدكتــور  األرسة،  طــب  استشــاري  وفــق 

ــد أن »بعــض  ــو عــي طحــن، ويؤك عــي أب

األعشــاب قــد تكــون مفيــدة ونافعــة لكــن 

ــن«. ــاح ذو حدي ــي س ــا، فه ــس جميعه لي

ويبــّن أبــو طحــن خــال حديثــه ملجلــة 

»فيــي« بــأن »األعشــاب ميكــن أن تنفــع 

يف الحــاالت البســيطة، أمــا يف الوعــكات 

أن  حينهــا  فيمكــن  الشــديدة  الصحيــة 

ــا  ــاعدة، لكنه ــيلة مس ــاب وس ــون األعش تك

ــل  ــاب، ب ــفاء املص ــا ش ــتطيع لوحده ال تس

ــذ  ــص وأخ ــب مخت ــوء إىل طبي ــب اللج يج

العــاج الكيميــايئ«.

فــــــيلي

تحذير من 
وسيلة عالجية 

منتشرة في العراق
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كيف ُخلقت ظاهرة
 عمالة األطفال في 

العراق؟

يضطـــر آالف مـــن األطفـــال العراقييـــن إلـــى العمـــل إلعالـــة عوائلهـــم الفقيـــرة، فـــي 
ظـــّل الظـــروف االقتصاديـــة الصعبـــة التـــي تشـــهدها فـــي البـــالد، وانعـــدام فـــرص 
ـــة األطفـــال ينتـــج عنهـــا إضـــرار جســـدية ونفســـية  العمـــل، ويؤكـــد مختصـــون أن عمال
ـــرات  ـــط تحذي ـــم، وس ـــع أعماره ـــب م ـــاقة ال تتناس ـــاال ش ـــب - أعم ـــي الغال ـــا - ف كونه
ـــل مســـتقبال. ـــاة الطف ـــى حي ـــي ســـتنعكس ســـلبا عل ـــرات الت ـــك المؤث ـــورة تل ـــن خط م

فيـــلي

وتعــد الطفولــة أهــم مرحلــة مــن املراحــل 

التــي ميــر بهــا اإلنســان، وتقّســم إىل ثــاث 

مراحــل )املبكــرة واملتوســطة واملتأخــرة( 

التــي تنتهــي بعمــر 12 ســنة، لكــن املتعارف 

عليــه عامليــا هــو أن الطفولــة دون ســن 

الـــ18، و«حيــاة اإلنســان بعــد الطفولــة مــا 

ــرات  ــن مؤث ــا عاشــه م ــكاس مل هــي اال انع

ورئيــس  مؤســس  بحســب  طفولتــه«،  يف 

قاســم  د.  العراقيــة،  النفســية  الجمعيــة 

ــن. حس

أسباب انتشار عالة األطفال

يعــزو حســن خــال حديثــه ملجلــة »فيــي«، 

عالــة  ظاهــرة  بخلــق  الرئيــس  الــدور 

األطفــال يف العــراق إىل »الحــروب منــذ عــام 

ــار  ــن حص ــا م ــا رافقه 1991 إىل 2003، وم

ــى  ــر حت ــار الفق ــه انتش ــج عن ــادي نت اقتص

وصــل إىل 13 مليــون شــخص فقــري باعــرتاف 

الثقافــة  إىل  باإلضافــة  التخطيــط،  وزارة 

عــى  الطفــل  تشــجع  التــي  االجتاعيــة 

ــة  ــب لقم ــه يف كس ــاعدة عائلت ــل ملس العم

ــش«. العي

تحدثهــا  التــي  األرضار  تقســيم  وميكــن 

)جســدية،  إىل  األطفــال  عالــة  ظاهــرة 

نفســية، اجتاعيــة، وثقافيــة(، أمــا األوىل 

فهــي تكــون مــن خــال حمــل الطفــل 

لــألوزان الثقيلــة التــي ال تناســب مــع حجــم 

ــل  ــرض الطف ــك يتع ــب ذل ــمه، إىل جان جس

ــا  ــي م ــات وه ــات وضغوط ــا إىل إهان أيض

تتمثــل بالجانــب النفــي، وفــق حســن.

النفســية  الجمعيــة  رئيــس  ويقــرتح 

العراقيــة، تطبيــق مجموعــة خطــوات للحــد 

ــدأ أوال  ــال، »تب ــة األطف ــرة عال ــن ظاه م

بالعدالــة االجتاعيــة وتوزيــع ثــروات الباد 

عــى املواطنــن، باإلضافــة إىل زيــادة الوعــي 

أضرار 
صادمة..
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الثقــايف وتنبيــه األهــل مــن خطــورة تشــغيل 

أطفالهــم ونتائجــه، عــى العكــس يف مــا لــو 

ــوم  ــي العل ــدارس لتلق ــالهم إىل امل ــم إرس ت

واملعرفــة، فضــا عــن الواجــب الوطنــي 

للحكومــة والتزامهــا بالقوانــن الدوليــة التــي 

ــال«. ــة األطف ــح عال تكاف

اليونســيف  منظمــة  قــّدرت  أن  وســبق 

عالــة  املتحــدة، حجــم  لألمــم  التابعــة 

ــل،  ــون طف ــو امللي ــراق بنح ــال يف الع األطف

يف حــن أكــدت وزارة العمــل والشــؤون 

االجتاعيــة عــدم وجــود إحصائيــات تقيــس 

حجــم الظاهــرة بدقــة.

اليونيســيف،  إحصــاءات  آخــر  وبحســب 

فــإن ثلــث أطفــال العــراق ميــرون بظــروف 

اقتصاديــة صعبــة تضعهــم أمــام متطلبــات 

أن  وتوضــح  عائاتهــم،  إلعانــة  العمــل 

العــراق يواجهــون أعــى زيــادة  أطفــال 

ــان  ــد طف ــث يوج ــر، حي ــدالت الفق يف مع

فقــريان بــن كل 5 أطفــال.

»مطمئنة عى ابني«

محافظــة  مــن  أمــري  أم  املواطنــة  تقــول 

الديوانيــة، إن ابنهــا البالــغ 12 عامــا يذهــب 

بعــد مدرســته للعمــل كـ«صانــع« يف محــل 

نجــارة مــع أقربائــه، وتضيــف »ســمحت لــه 

بالعمــل لرغبــة ابنــي بذلــك وتعهــده بعــدم 

ــة إىل ان  ــك عــى دراســته، باإلضاف ــري ذل تأث

مــكان العمــل آمــن وتحــت رعايــة أقربائــه، 

لذلــك مطمئنــة عــى ابنــي«.

ــة »فيــي«  وتدعــو أم أمــري يف حديثهــا ملجل

»الحكومــة واألهــل إىل التكاتــف للقضــاء 

ــن خــال  ــال، م ــة األطف ــى ظاهــرة عال ع

تأمــن الوضــع االقتصــادي لجميــع املواطنن، 

والســيطرة عــى األطفــال وعــدم إلقاءهم يف 

الشــوارع للتســول مــا قــد يوقعهــم يف أيــدي 

متاجــري البــر واملخــدرات وغريهــم«.

حقــوق  اتفاقيــة  عــى  العــراق  وصــادق 

الطفــل يف القانــون رقــم 5 لعــام 1994، 

يف  بهــا،  امللحقــن  الروتوكوَلــن  وعــى 

.2007 لعــام   23 رقــم  القانــون 

ــة  ــن اتفاقي ــة ضم ــدول املنضوي ــرتف ال وتع

حقــوق الطفــل العامليــة ويف املــادة )32-

ــد، بحــق األطفــال يف  1( عــى وجــه التحدي

الحايــة مــن االســتغال االقتصــادي، ومــن 

ضــارا  يكــون  أن  يرّجــح  عمــل  أي  أداء 

والعقــي  البــدين  بنموهــم  أو  بصحتهــم 

واالجتاعــي. واملعنــوي  والروحــي 

قانون »حاية الطفل«

 6 يف  العراقــي،  النــواب  مجلــس  أنهــى 

االوىل  القــراءة  الجــاري،  الثــاين  تريــن 

ــذا  ــي ه ــل«، ويعط ــة الطف ــون »حاي لقان

ــم  ــاة والتعلي ــه بالحي ــل حق ــون للطف القان

ــدم  ــد يخ ــل جي ــوض بجي ــال النه ــن خ م

املقبلــة. املرحلــة  املجتمــع يف 

وأبــرز مــواد القانــون هــي تخصيــص أمــوال 

املرحلــة  لطــاب  غذائيــة  وجبــة  لتوفــري 

ــادس  ــف األول إىل الس ــن الص ــة م االبتدائي

االبتــدايئ، عــى أن تكــون هــذه الفقــرة 

ثابتــة بقانــون املوازنــة العامــة وتنفــذ بعــد 

وفــق  النــواب،  مبجلــس  القانــون  إقــرار 

النيابيــة،  والطفــل  املــرأة  لجنــة  رئيــس 

ــة  ــابق ملجل ــح س ــايل، يف ترصي ــام اله ابتس

»فيــي«.

الثانيــة  املــادة  »أمــا  الهــايل،  وتضيــف 

مراكــز  توفــري  فهــي  بالقانــون،  املهمــة 

اإليــواء لألطفــال اليتامــى الذيــن ليــس لهــم 

ــك املراكــز تحــت  معــن، عــى أن تكــون تل

إرشاف الحكومــة وليــس منظــات دوليــة«.

تؤكــد مديــر مكتــب  الســياق  ويف هــذا 

هيئــة رعايــة الطفولــة، غــادة الرفيعــي، أن 

»قانــون حايــة الطفــل جــاء مكمــا للمــواد 

العراقيــة  القوانــن  يف  بالطفــل  الخاصــة 

ــة  ــرة ثاني ــه م ــرر قراءت ــن املق ــرى، وم األخ

ــة«. ــام املقبل ــال األي خ

ملجلــة  حديثهــا  خــال  الرفيعــي  وتشــري 

»فيــي« إىل أن »الرملــان والحكومــة عازمــان 

عــى تريــع قانــون رصــن للطفــل يــوازي 

املحــددات الدينيــة والتوجــه املــدين للدولة، 

ويواكــب يف الوقــت نفســه مقــررات األمــم 

املتحــدة واملجتمــع الــدويل املعنيــة بحقــوق 

الطفــل«.

والشــؤون  العمــل  وزارة  قوانــن  وتنــص 

معاقبــة  عــى  العــراق  يف  االجتاعيــة 

بعقوبــة  األطفــال  تشــغيل  يف  املتســبب 

وإيقــاف  املاليــة  »الغرامــة  بــن  تــرتاوح 

ــاف  ــى إيق ــل«، أو حت ــرب العم ــح ل الترصي

بالبــر،  االتجــار  قانــون  ويف  النشــاط، 

يعاَقــب مــن يســتغل شــخصا ال يعــي حقــه 

– كاألطفــال - بالســجن أو الغرامــة املاليــة.

ــل  ــوق الطف ــة حق ــإن اتفاقي ــا، ف ــا دولي أم

يف املــادة )32-1( تقــول »تعــرتف الــدول 

ــن  ــم م ــال يف حايته األطــراف بحــق األطف

االســتغال االقتصــادي، ومــن أداء أي عمــل 

ــل أو  ــة الطف ــارا بصح ــون ض ــح أن يك يرّج

بنمــوه البــدين أو العقــي أو الروحــي أو 

املعنــوي أو االجتاعــي«.

ثلث أطفال العراق 
يمرون بظروف 

اقتصادية صعبة 
تضعهم أمام متطلبات 
العمل إلعانة عائالتهم، 

وأن أطفال العراق 
يواجهون أعلى زيادة 
في معدالت الفقر، 
حيث يوجد طفالن 
فقيران بين كل 5 

أطفال..

»

«
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يف  اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة  وكانــت 

ايلــول 2022 اىل  العــراق، قــد لفتــت يف 

ــل  ــر يف داخ ــار بالب ــاالت اتج ــجيل ح تس

املقاهــي التــي تعمــل فيهــا فتيــات يف بغداد 

باتخــاذ  مطالبــة  األخــرى،  واملحافظــات 

هــذه  عــى  للقضــاء  حازمــة  إجــراءات 

املارســات الخطــرية، عــى حــد وصفهــا؛ 

ودعــت املفوضيــة عــى لســان مديــر قســم 

العاقــات واإلعــام فيهــا الجهــات املعنية إىل 

ــق  ــل بتدقي ــة تتمث ــراءات حازم ــاذ إج »اتخ

والقضــاء  باملوافقــات،  الخــاص  الوضــع 

عــى هــذه األفعــال الشــنيعة«، بحســب 

تشــكيل  برغــم  انــه  اىل  منوهــا  تعبــريه، 

عليــا  لجنــة  العراقيــة  الداخليــة  وزارة 

إلعــداد مســودة تعديــل قانــون االتجــار 

بالبــر، مبشــاركة املفوضيــة، إال أن مفــردات 

الخطــة مل يتــم تنفيذهــا، وجــرى إغفــال 

بإمكانهــا تحقيــق  اســرتاتيجيات أساســية 

االتجار بالبشر يتواصل بغياب الردع ومعالجة اسبابهاالتجار بالبشر يتواصل بغياب الردع ومعالجة اسبابه

الثانــي  تشــرين   27 فــي 
قيــادة  كشــفت   2022
شــرطة محافظــة واســط 
ان  عــن  العــراق  فــي 
اجــرام  مكافحــة  مفــارز 
ــت القبــض  المحافظــة، الق
بتجــارة  متهــم  علــى 
المحافظــة. فــي  البشــر 

فيلي

األهــداف، بحســب قولــه.

واســتنادا اىل ضابــط يف الرطــة العراقيــة، فــان القــوات األمنيــة تتلقــى شــكاوى كثــرية مــن 

قبــل األهــايل بســبب تواجــد تلــك »الكافيهــات« يف داخــل املناطــق الســكنية، وأنهــا تعــد بــؤرا 

للجرميــة املنظمــة وغــري األخاقيــة، موضحــا أنــه »تــم رصــد جرائــم منظمــة متــارس داخــل 

تلــك الكافيهــات، ومتــت إحالــة أصحابهــا والعاملــن فيهــا اىل التحقيــق«، بحســب قولــه.

وكان معهــد واشــنطن لسياســة الــرق األدىن وهــو مركــز ابحــاث أمريــي، قــد حــذر يف اوائــل 

عــام 2022 مــن   أن قضيــة االتجــار بالبــر اصبحــت ملحــة بشــكل متزايــد يف العــراق، وذلــك 

نتيجــة االضطــراب االقتصــادي ونشــاط »امليليشــيات«، بحســب تعبريه.

وقــال املعهــد يف تقريــر أن انتشــار التجــارة بالبــر يف العــراق بــدأ بعــد العــام 2003 بأشــكال 

ــبكات  ــل يف ش ــى العم ــاء ع ــار النس ــول، وإجب ــال للتس ــتغال األطف ــن اس ــا ب ــددة، م متع

ــة.  الدعــارة وتجــارة األعضــاء البري

ورأى انــه لكــرة انتشــار هــذه الجرائــم 

دفــع الرملــان العراقــي اىل اقــّرار قانــون 

عــرف  الــذي   2012 لســنة   )28( رقــم 

بالبــر؛ غــري  االتجــار  بقانــون مكافحــة 

ــان  ــة ف ــات حقوقي ــن منظ ــا ع ــه ونق ان

أن القضــاء العراقــي مــا زال يتجنــب يف 

ــون  ــك القان ــوء إىل ذل ــه اللج ــض أحكام بع

ــي  ــات العراق ــون العقوب ــق قان ــم وف ويحك

يتعلــق  فيــا  الســيا   1969 لســنة   111

ــن  ــا، فضــا ع ــي للضحاي باالســتغال الجن

لوجــود  الحكوميــة  املؤسســات  افتقــار 

ــر،  ــار بالب ــوم االتج ــد ملفه ــف موح تعري

فــان  الحقوقيــة  املنظــات  اىل  واســتنادا 

البــاد ســجلت 300 حالــة اتجــار بالبــر يف 

عــام واحــد فقــط هــو 2021.

ــة  ــنطن الحكوم ــد واش ــب معه ــا طال وفي

قانــون  تعديــل  عــى  العمــل  العراقيــة 

مــن  للتأكــد  بالبــر  االتجــار  مكافحــة 

مقاضــاة املتاجريــن املتورطــن وإدانتهــم 

وإصــدار أحــكام صارمــة ضدهــم، مبــا يف 

ذلــك املســؤولن الحكوميــن املتواطئــن، 

بحســب وصفــه، كــا أن عــى الحكومــة 

ــادي  ــع االقتص ــن الوض ــى تحس ــل ع العم

وتوفــري املزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب 

خاصــة الفتيــات اللــوايت ميثلــن أبــرز ضحايــا 

مراقبــن  فــان  بالبــر؛  االتجــار  ظاهــرة 

ــر يف  ــار بالب ــزون اتســاع ظاهــرة االتج يع

العــراق، إىل الفقــر والبطالــة وضعــف األمــن 

ــا  ــا؛ ك ــلحة وغريه ــات املس ــوة الجاع وق
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ــات  ــذه الجاع ــارص ه ــض عن ــون بع يتهم

بدعــم الشــبكات اإلجراميــة واالنتفــاع منهــا 

ــم. ــب قوله ــاً، بحس مادي

ــداد، ان  ــة بغ ــرة رشط ــط يف دائ ــن ضاب ويب

العصابــات تســتخدم النســاء والشــبان يف 

ــة  ــكل ضحي ــا ويضعــون ل اســتدراج الضحاي

خطــة إيقــاع قــد تســتمر لعــدة أشــهر 

وبطــرق ال تخطــر عــى بــال أحــد، بحســب 

التواصــل  وســائل  دور  اىل  مشــريا  قولــه، 

االجتاعــي يف انتشــار الظاهــرة.

ويــرى قانونيــون، ان عــى الحكومــة اإلرساع 

يف تحســن الوضــع االقتصــادي واملعيــي 

بشــكل عــام بتوفــري فــرص العمــل وتحديــدا 

وبــذل  الجامعــات  وخريجــي  للشــباب 

الجهــود للقضــاء عــى البطالــة وبشــتى 

الوســائل املتاحــة، بحســب قولهــم، كــا 

شــددوا عــى انــه ينبغــي عــى املــرع 

إضافــة نــص عقــايب مشــددا خاصــا ملقاضــاة 

املتورطــن واملشــاركن يف هــذه الجرميــة مــن املســؤولن الحكوميــن العاملــن يف القطــاع العــام 

أو املختلــط وتغليــظ العقوبــة بحقهــم، بحســب تعبريهــم.

وتتحــدث تقاريــر بثــت يف اوقــات متفرقــة عــن عائــات عراقيــة يائســة تخلــت عــن أطفالهــا 

عــى الحــدود الســورية مــع توقــع أن يلتقطهــم امُلتاجــرون عــى الجانــب الســوري ويرتبــون 

ــل العمــل يف  ــاء يف ســوريا مقاب ــن البق ــات م ــى تتمكــن الشــابات والفتي ــزورة حت ــق م وثائ

ملهــى ليــي أو بيــت دعــارة، بحســب وصــف التقاريــر، التــي حــذرت مــن إن العــدد الكبــري 

ــراق وعــر حــدوده معرضــون بشــكل  ــون داخــل الع ــن ينتقل ــن الذي ــن النازحــن والاجئ م

خــاص لخطــر االتجــار بهــم.

واســتنادا اىل حقوقيــن فــان الســلطات ال تحاســب املســؤولن العســكرين يف القــوات املســلحة 

عــى التواطــؤ يف االتجــار بالبــر يف العــراق، بحســب قولهــم، منوهــن اســتنادا اىل التقاريــر 

ــات  ــن دون تداعي ــهم م ــار بأنفس ــبكات اإلتج ــون يف ش ــدين يعمل ــؤولن الفاس إىل أن املس

بســبب عــدم وجــود مســاءلة داخليــة، عــى حــد قولهــم، الفتــن بالقــول، انــه وبســبب نقــص 

ــن  ــة املتاجري ــار ومعاقب ــع االتج ــن من ــؤولن ع ــكرين املس ــؤولن العس ــإن املس ــم، ف التعلي

ــي  ــم الت ــا عــى الجرائ ــوم الضحاي ــي تل يقعــون بســهولة فريســة للرشــاوى واملخططــات الت

يرتكبهــا املتاجــرون، عــى حــد وصفهــم.

 ويشــدد القانونيــون عــى ان التحقيــق مــع جميــع املتجرين املتواطئــن ومقاضاتهــم وإدانتهم 

بشــكل »عشــوايئ« وتجاهــل مناصبهــم يف الحكومــة أو الجيــش مــن املحتمــل أن يكــون لــه 

تأثــري كبــري يف إنهــاء االتجــار بالبــر.

وتقاريــر،  حكوميــة  مصــادر  وبحســب 

ــدالت  ــى مع ــداد أع ــة بغ ــجلت محافظ س

تليهــا  داخليــاً،  بالبــر  االتجــار  جرائــم 

إىل  ذلــك  ويعــزى  الديوانيــة؛  محافظــة 

حــد كبــري إىل تواجــد عصابــات االتجــار 

بالبــر العاملــة يف هــذه املحافظــات، التــي 

تســتغل األطفــال بالدرجــة األوىل، وال ســيا 

الفتيــات، عــى حــد قولهــم، مشــريين وفقــا 

للتقاريــر اىل انــه يف بعــض الحــاالت، يجــري 

إغــراء النســاء لاســتغال الجنــي القــرسي 

عــن طريــق وعــود كاذبــة بالعمــل، كــا ان 

الوســيلة األكــر انتشــارا لاتجــار بالبــر 

بحســب املراقبــن والباحثــن هــي البيــع أو 

الــزواج القــرسي، منوهــن اىل حمــات مــن 

اكــراه بعــض أفــراد األرسة الفتيــات والنســاء 

عــى مارســة الدعــارة هرًبــا مــن الظــروف 

ــون، أو  ــع الدي ــة اليائســة، أو لدف االقتصادي

ــات. ــن العائ ــات ب ــل الخاف لح

كــا يلفتــون اىل انــه يجــري االتجــار ببعــض 

النســاء والفتيــات يف داخــل العــراق لغــرض 

االســتغال الجنــي بوســاطة مؤسســات 

ــت  ــزواج املؤق ــا يســمى بال ــة مل غــري نظامي

ــذا  ــب ه ــه مبوج ــريين اىل ان ــة(، مش )املتع

ــزوج  ــن ال ــرًا م ــى األرسة مه ــب، تتلق الرتتي

ــا  ــدة محــددة، ك ــد م ــزواج بع ــي ال وينته

ــون املتعــة يف تهريــب  اســتغل ذكــور عراقي

عــدد مــن النســاء إىل املحافظــات العراقيــة 

وخاصــة  املجــاورة،  البلــدان  أو  األخــرى 

القرسيــة،  الدعــارة  ألغــراض  ســوريا، 

ــم. ــب قوله بحس

 يجري إغراء النساء 
لالستغالل الجنسي 

القسري عن طريق وعود 
كاذبة بالعمل، كما ان 
الوسيلة األكثر انتشارا 
لالتجار بالبشر بحسب 

المراقبين والباحثين هي 
البيع أو الزواج القسري
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العمالة المؤقتة في العراقالعمالة المؤقتة في العراق
المنافسة االجنبية وانعدام الضمانالمنافسة االجنبية وانعدام الضمان

فــي  المؤقتــة  العمالــة 
يســمى  مــا  او  العــراق 
تشــكل  المســاطر«  »عمــال 
عبئــا معيشــيا قاســيا علــى 
العائــالت وال تحقق االســتقرار 
لهــا، فالعامــل قــد يجــد عمال 
فيعــود  يجــده  ال  او  يوميــا 
الــى البيــت خائبــا ازاء حســرة 

واســرته. ابنائــه 

فيلي

واملفارقــة ان البعــض حــاول ركــوب موجــة املســاطر برغــم قســوتها باإلعــان عــن تطبيقــات 

الكرتونيــة منهــا تطبيــق »مســطر للخدمــات املنزليــة« يقــول عــن نفســه انــه يتميــز بجــودة 

العمــل وســهولة ورسعــة وصــول أرسع إىل الحــريف االفضــل، وســهولة الحصــول عــى عــال 

وفنيــن ومزوديــن خدمــة املتوزعــن يف جميــع مناطــق بغــداد، بحســب االعــان الرئيــس لــه.

واملشــكات التــي تواجــه عــال املســاطر كثــرية ومتنوعــة، مــن بينهــا زيــاد العالــة االجنبيــة 

الســيا يف العاصمــة بغــداد، اذ يقــدر ان أكــر مــن مليــون عامــل أجنبــي يزاحمــون الشــاب 

العراقــي عــى فــرص العمــل فيتســبب ذلــك يف ارتفــاع نســب البطالــة، كــا عــاىن عــال البنــاء 

ظروفــا صعبــة ابــان ازمــة وبــاء كورونــا.

يف  واهمهــا  املســاطر  ان  املعلــوم  ومــن 

ــات  ــد طاق ــز بتواج ــداد تتمي ــة بغ العاصم

بريــة هائلــة، ميثلــون أصحــاب حــرف 

ومهــن الســيا يف مجــال البنــاء.

ومــن أشــهر اماكــن تجمــع عــال املســطر، 

التــي أصبحــت متتــد حتــى ســاعات النهــار 

والعــرص بعــد ان كان امرهــا مقصــورا عــى 

ــي ومســطر  ــاب الرق ــاح، مســطر الب الصب

ومســطر  البيــاع  ومســطر  الكاظميــة 

ــة  ــاحة النهض ــطر س ــدة ومس ــداد الجدي بغ

ومســطري ســاحة 55 و )الداخــل( يف مدينــة 

الصــدر ومســاطر أخــرى صغــرية يف مناطــق 

ــة  ــا يف املــدة املاضي ســكنية اخــرى، والحظن

ــة  ــيا املرصي ــة الس ــة االجنبي ــور العال ظه

ــيا يف  ــاطر الس ــن يف املس ــن املتواجدي ضم

ــي. ــاب الرق الب

ــوالت  ــهد تح ــطر ش ــوم ان املس ــن املعل وم

بنيتــه  عكســت  عقــود   طيلــة  كثــرية 

والظــروف الحياتيــة والسياســية بحســب 

املراقبــن، ففــي مثانينــات القــرن املــايض 
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تحــول املســطر العراقــي اىل مســطر مــرصي بحســب تعبــري 

املراقبــن، نتيجــة التســهيات التــي قدمتهــا الحكومــة 

العقوبــات  ســنوات  ويف  املرصيــة،  للعالــة  العراقيــة 

ــن  ــن املتواجدي ــظ ان ضم ــت كان ياح ــزو الكوي ــد غ بع

الشــهادات  أصحــاب  والحرفيــن،  العالــة  مســاطر  يف 

ــي  ــا وخريج ــات العلي ــة يف الدراس ــن والطلب ــن املهندس م

ــن  ــن م ــن املوظف ــري م ــى كث ــانية، وحت ــات االنس الجامع

ــن  ــب املتابع ــة، بحس ــة املرموق ــز الوظيفي ــاب املراك اصح

واســتنادا اىل لقــاءات اجريــت مــع اشــخاص عملــوا يف 

املســاطر يف تلــك املــدة قــال احدهــم انــه كان يأخــذ اجازة 

ــل  ــن يتعام ــار م ــطر بانتظ ــف يف املس ــه  ليق ــن وظيفت م

ــهري  ــب الش ــة للرات ــوة الرائي ــدار الق ــراً النح ــه نظ مع

وارتفــاع اجــر العامــل نســبياً فهــي برغــم انهــا ال تناســب 

قيمــة العمــل الــذي يؤديــه العامــل اال انهــا تســاوي راتــب 

ــه. ــد وصف ــى ح ــذاك ع ــل آن ــهر كام ــف لش موظ

وعــال املســطر، الذيــن ميثلــون خليطــا مــن اعــار 

ــاحة  ــدين يف س ــن املحتش ــار يف الس ــباب وكب ــة ش متنوع

الطــريان مبنطقــة البــاب الرقــي كانــوا يبقــون حتــى 

الســاعة العــارشة صباحــاً، بحســب املراقبــن، وبعــد ن 

ــوم  ــري منهــم يعــودون إىل منازلهــم بانتظــار الي ــأس كث يي

التــايل، مســتدركن بالقــول ولكــن الحظنــا اآلن انهــم 

أصبحــوا يبقــون يف الســاحة حتــى الظهــر وبعضهــم حتــى 

املســاء، امــا يف التقــاط أي عمــل اذ يتوزعــون عــى 

ــة  ــم اليدوي ــكون بعدده ــم ميس ــي وه ــوارع واملقاه الش

املتنوعــة املطلوبــة لتأديــة اعالهــم.

ــطر  ــال املس ــن ع ــري م ــرب كث ــم أع ــاءات معه ويف اللق

عــن جزعهــم حتــى مــن االعــال التــي يجدونهــا بصعوبــة 

عــى وفــق تعبــري بعضهــم، مشــريين اىل انعــدام الضــان 

ــة ملهنهــم وحرفهــم، ويقــول  ــة الصحي االجتاعــي والرعاي

ــا  ــوا مب ــم أو أصيب ــوا مرصعه ــن لق ــال أن كثريي ــد الع اح

مينعهــم عــن مواصلــة العمــل ومل يجــر تعويضهــم وبعــض 

هــؤالء يف ســن الشــباب.

احــد العــال )19 عامــاً( يقــول أنــه يــؤدي األعال الشــاقة 

ــع  ــوزن إىل موق ــة ال ــائية الثقيل ــواد اإلنش ــل امل ــا نق ومنه

ــا  ــريا، مبين ــانياً كب ــاً وجس ــداً عضلي ــب جه ــر تتطل إىل آخ

ــدايئ  ــن الدراســة يف الصــف الســادس االبت ــف ع ــه توق ان

النقــود  توفــري  اىل  والحاجــة  عائلتــه  ظــروف  بســبب 

املطلوبــة للمعيشــة واالنفــاق عــى أشــقائه الصغــار، عــى 

ــه. حــد قول

ويوضــح بــأن الحصــول عــى عمــل يومــي يف املســطر أمــر صعــب املنــال وأحيانــاً متــر أيــام 

ــد  ــال تصاع ــا يف ح ــة بيوتن ــاً إىل مازم ــر أحيان ــد نضط ــل بســبب األوضــاع وق ــن دون عم م

االجــراءات االمنيــة وتوقــف النشــاط االقتصــادي ألســباب متعــددة منهــا حظــر التجــوال بــن 

آونــة واخــرى بشــكل عــام يف مدينــة بغــداد.

شــاب قــدم مــن مدينــة العــارة مركــز محافظــة ميســان يقــول انــه مل يجــد مفــراً مــن أزمتــه 

ــا  ــل مه ــى عم ــا ع ــور فيه ــكان العث ــرية وباإلم ــة كب ــا مدين ــداد ألنه ــل إىل بغ ــوى الرحي س

ــذا  ــه به ــريه، وان بإمكان ــب تعب ــة، بحس ــة الطويل ــن البطال ــل م ــه أفض ــاً ولكن كان متواضع

ــة  ــاة معيشــية صعب ــه التــي تعيــش حي العمــل األنفــاق عــى نفســه وأيضــاً مســاعدة عائلت

جــداً؛ بحســب قولــه،  الفتــا اىل انــه يســتأجر غرفــة يف بيــت قديــم يف أحــد أزقــة البتاويــن 

قــرب مســطر البــاب الرقــي مبشــاركة أربعــة آخريــن مــن أبنــاء مدينتــه يعملــون أيضــُا يف 

مهــن متنوعــة، ومنوهــا اىل تواجــد عــال مــن الســاوة والنارصيــة واملــدن الجنوبيــة االخــرى 

النعــدام العمــل فيهــا عــى حــد وصفــه.

الحكومــات  فشــل  متخصصــون  وينتقــد 

الســبل  أيجــاد  يف  العــراق  يف  املتعاقبــة 

ــة  ــات البري ــك الطاق ــة بتشــغيل تل الكفيل

بإعــادة الحيــاة إىل املئــات مــن املعامــل 

ــة واملتوقفــة عــن العمــل،  واملصانــع املعطل

ــال  ــم يف مج ــن خرته ــتفادة م ــك االس وكذل

البنــاء واالعــار، كــا ينبهــون اىل رضورة 

تنشــيط العمــل يف املحافظــات، مشــريين 

ــي  ــا الت ــة ايض ــات املحلي ــل الحكوم اىل فش

لهــا  املخصصــة  امليزانيــات  تســتثمر  مل 

باإلكثــار مــن املشــاريع الخدميــة الســتيعاب 

عــرات الــوف العاطلــن والنهــوض بالواقــع 

الصناعــي والزراعــي والتنمــوي يف جميــع 

املحافظــات، بحســب قولهــم.

وبــرأي متخصصــن فــان عــى وزارة العمــل 

لجــان  تشــكيل  االجتاعيــة  والشــؤون 

ملعرفــة أوضــاع عــال املســطر ومســاعدتهم 

ــة ومســتقرة  يف ايجــاد فــرص عمــل مضمون

ووضــع تريعــات للحــد مــن اســتخدام 

ــال  ــراق؛ ألن الع ــة يف الع ــة األجنبي العال

األجانــب يشــكلون مزاحمــة كبــرية للعالــة 

أدىن  أجــورا  يتقاضــون  كونهــم  العراقيــة 

ــة  ــة الوطني ــان العال ــؤدي إىل حرم ــا ي م

ــش  ــات العي ــا متطلب ــر له ــن مصــادر توف م

وانقاذهــا مــن العــوز والفاقــة، بحســب 

ــم. تعبريه

انــه يف الوقــت الــذي  ويفيــد املراقبــون 

عــن  الرســمية  الجهــات  فيــه  تتحــدث 

تواجــد اكــر مــن مليــون عامــل اجنبــي 

جــاءوا مــن دول عــدة، تشــهد البــاد تزايــدا 

صفــوف  بــن  البطالــة  بنســبة  ملحوظــا 

الشــباب وبالتحديــد عــال املســطر الذيــن 

يجلســون لســاعات طويلــة مــن دون عمــل، 

وملمحــن اىل انــه بســبب عــدم التــوازن بــن 

ــة وصــل  ــا املحلي ــة ونظريته ــة االجنبي العال

وبحســب  العمــل  عــن  العاطلــن  عــدد 

مصــادر رســمية اىل اكــر مــن 15 مليونــا من 

ــا جميعهــم  ــة للشــهادات العلي بينهــم حمل

ــن  ــالهم م ــة النتش ــوال واقعي ــرون حل ينتظ

ــم. ــب تعبريه ــة، بحس ــة البطال آف

» في الوقت الذي تتحدث فيه الجهات 
الرسمية عن تواجد اكثر من مليون عامل 
اجنبي جاءوا من دول عدة، تشهد البالد 

تزايدا ملحوظا بنسبة البطالة بين صفوف 
الشباب وبالتحديد عمال المسطر الذين 
يجلسون لساعات طويلة من دون عمل »
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ويقــول املواطــن أبــو عــي - صاحــب ســيارة 

خصــويص - إن »الحــوادث املروريــة كثــرية، 

الخارجيــة،  الطــرق  أو  املــدن  يف  ســواء 

ــة  ــا للصيان ــرق وافتقاره ــبب رداءة الط بس

والتأهيــل، فضــُا عــن عــدم التــزام معظــم 

وارتــداء  املروريــة  باإلشــارات  الســائقن 

حــزام األمــان«، داعيــا يف حديــث ملجلــة 

»فيــي« الحكومــة وخاصــة وزارة النقــل 

ــة  ــرور العام ــة امل ــع مديري ــاون م إىل »التع

مــن  للحــد  املختصــة  النيابيــة  واللجــان 

حــوادث الســري«.

توجس نيايب

يف  واالتصــاالت  النقــل  لجنــة  تتوجــس 

»ارتفــاع  مــن  العراقــي  النــواب  مجلــس 

عــدد الحــوادث املروريــة الســيا يف الطــرق 

ــل  ــة، عقي الرئيســية«، بحســب عضــو اللجن

الفتــاوي،

ــرق  ــك الط ــان، أن »تل ــو الرمل ــح عض ويوض

ــزام  ــدم الت ــة ع ــات نتيج ــن متوج ــاين م تع

بــاألوزان  الحمــل  ســيارات  أصحــاب 

املحــددة لهــم يف فصــل الصيــف، مــا ســاهم 

يف حصــول الحــوادث خاصــة يف األجــواء 

املاطــرة«. أو  الضبابيــة 

ــة  ــه ملجل ــال حديث ــاوي خ ــب الفت ويطال

ــان  ــكان واللج ــار واإلس ــي« وزارة اإلع »في

الفرعيــة، بـ«تطويــر الشــوارع وصيانتهــا، 

العامــة  املــرور  مديريــة  تشــدد  وأن 

عقوباتهــا بحــق الســائقن املخالفــن لقواعــد 

وتعليــات الســري، ملــا لهــذه الحــوادث مــن 

ــن«. ــى املواطن ــة ع ــار كارثي آث

ويضيــف النائــب، »كــا متــت مخاطبــة 

يف  ومديرياتهــا  العامــة  املــرور  مديريــة 

املحافظــات وأمانــة بغــداد بكتــب رســمية، 

بــرورة وضــع لوائــح مروريــة عــى الطــرق 

حتــى يتمكــن الســائق مــن التــرصف وفقــا 

لإلرشــادات املناســبة«.

أسباب الحوادث

وتتلخــص أســباب الحــوادث املروريــة يف 

أربعــة عوامــل، )الســائق، املركبــة، الطريــق، 

والظــروف الجويــة(، وفــق مديــر العاقــات 

واالعــام يف مديريــة املــرور العامــة، العميــد 

زيــاد القيــي.

ويــرح القيــي يف حديــث ملجلــة »فيــي« 

هــذه العوامــل بالقــول »أمــا الســائق ففــي 

حــال التزامــه بقواعــد وتعليــات وضوابــط 

وقوانــن املــرور، وكانــت املركبــة مســتوفية 

ــرق  ــت الط ــان، وكان ــة واألم ــروط املتان ل

ومراعــي  الصحيــح،  بالشــكل  معّبــدة 

ــه  ــا ميكن ــة، حينه ــروف الجوي ــائق الظ الس

ــح«. ــس صحي ــوادث، والعك ــب الح تجن

ويوضــح مفصــا، »أمــا اذا كان الســائق غــري 

ــتحصل  ــرور فس ــري وامل ــد الس ــزم بقواع ملت

الحــوادث، واليــوم معظــم ســائقي املركبــات 

بالقوانــن  االلتــزام  يف  ضعــف  لديهــم 

املروريــة، عــر القيــادة برسعــة شــديدة 

ــاس  ــري النع ــت تأث ــة، أو تح ــور ورعون وته

أو املخــدر أو املســّكر، فضــا عــن االجتيــاز 

ــتخدام  ــن، أو اس ــة اليم ــن جه ــئ م الخاط

الهاتــف النقــال أو شاشــة الديجيتــال أثنــاء 

ــادة  ــى قي ــلبا ع ــر س ــذه تؤث ــياقة، وه الس

ــوادث«. ــل الح ــايل تحص ــة، وبالت املركب

ويضيــف عميــد املــرور، »أمــا فيــا يخــص 

ــد  ــة بع ــا وخاص ــم منه ــإن قس ــات، ف املركب

املتانــة  رشوط  أبســط  إىل  تفتقــد   2003

يف  وخصوصــا  الطــرق  وكذلــك  واألمــان، 

ــا  ــة، مل يطــرأ عليه محافظــة بغــداد والدولي

ــث  ــاء وتحدي ــوى ط ــح س ــاء أو تصلي إكس

ضئيــل، لذلــك يعــاين بعضهــا مــن التموجات 

والتخّســفات والحفــر«.

وعــن الظــروف الجويــة -العامــل الرابــع 

»بعــض  أن  القيــي،  -يبــّن  للحــوادث 

ســائقي املركبــات ال يبالــون بتأثــريات أحوال 

ــرارة  ــات الح ــاع درج ــواء بارتف ــس، س الطق

ــاب  ــرة أو الضب ــار أو األمطــار الغزي أو الغب

أو الثلــوج يف املناطــق الشــالية، وهــذه 

جميعهــا تســاهم يف حــوادث الســري«، الفتــا 

يف ختــام حديثــه إىل »تســجيل 6878 حادثــا 

ــايل«. ــام الح ــع الع ــذ مطل ــاً من مروري

نحو نحو 77 آالف حادث مروري منذ بداية  آالف حادث مروري منذ بداية 20222022....  
»توجس« نيابي من ارتفاع حوادث السير والمرور »توجس« نيابي من ارتفاع حوادث السير والمرور 

أثار ارتفاع عدد 
الحوادث المرورية في 
العراق قلق األوساط 
الشعبية والسياسية، 
وفيما يدعو مواطنون 
إلى ضرورة تعاون 
السلطتين التنفيذية 
والتشريعية للحد 
منها، بالتنسيق مع 
الجهات المعنية كافة، 
ارجعت مديرية المرور 
العامة أسباب تلك 
الحوادث إلى أربعة 
عوامل، فيما أكدت 
تسجيل نحو 7000 
حادث مروري منذ 
مطلع العام الحالي.

فــــــيلي
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حصيلة "مقلقة".. 
تصاعد مستمر ألعداد المتهمين بالمخدرات في العراق

 يشــهد العــراق تصاعــدا مســتمرا فــي 
أعــداد الملقــى القبــض عليهــم بتهمــة 
تعاطــي أو ترويــج المــواد اخملــدرة 
الســابقة،  الثــالث  الســنوات  خــالل 
األمنيــة  األجهــزة  تؤكــد  مــا  وفــي 
المعنيــة باألمــر، علــى ضــرورة تعــاون 
اخملــدرات،  مــن  للتخلــص  الجميــع 
ــدد مختصــون أســباب انتشــارها،  يح
مصّحــات  إنشــاء  إلــى  داعيــن 
متخصصــة للتعامــل مــع هــذا الملــف 

الخطيــر علــى اجملتمــع.

فيلي

ــدان  ــن البل ــرية، م ــنوات األخ ــراق يف الس ــى الع وأم

التــي تنتــر فيهــا املخــّدرات وخاصــة يف مــدن جنــويب 

ــن  ــا م ــبب قربه ــرصة، بس ــة الب ــا مدين ــاد، ومنه الب

دول الجــوار التــي تنتــر فيهــا زراعــة وتجــارة املــواد 

املخــدرة بكــرة.

وتنفــذ القــوات العراقيــة حمــات يوميــة ضّد شــبكات 

تّجــار املخــّدرات يف البــاد، أّدت إىل اعتقــال اآلالف 

مــن التّجــار واملتعاطــن، كذلــك ســاهمت يف محــارصة 

شــبكات اســترياد املخــّدرات بصــورة كبــرية.

استهداف كبار التجار

ملكافحــة  العامــة  املديريــة  إعــام  مديــر  يقــول 

ــي«،  ــة »في ــي، ملجل ــال صبح ــد ب ــدرات، العقي املخ

ــم  ــة جرائ ــرية ملحارب ــودا كب ــذل جه ــة تب إن »املديري

املخــدرات رغــم قّلة اإلمكانيــات، وقّدمــت العديد من 

الشــهداء والجرحــى يف ســبيل محاربتهــا، بالتعــاون مع 

األجهــزة األمنيــة كافــة، حيــث تعمــل عــى اســتهداف 

كبــار تجــار املخــدرات بنــاء عــى التوجيهــات األخــرية 

ــري الشــمري«. ــد األم ــة عب ــر الداخلي لوزي

وكان وزيــر الداخليــة قــد أقــال، مديــر مكافحــة 

املخــدرات يف محافظــة البــرصة، مبينــاً أن القــرار جــاء 

»لتقصــريه يف أداء الواجــب واملهــام املوكلــة إليــه«، 

ــر،  ــان آخ ــر يف بي ــد الوزي ــر، وأك ــان للوزي بحســب بي

أن »املخــدرات ال تقــل خطــورة عــن اإلرهــاب ويجــب 

ــوة«. ــا بق محاربته

ويكشــف صبحــي، أن »أعــداد امللقــى القبــض عليهــم 

بتهمــة املخــدرات يف ارتفــاع مســتمر مقارنــة باألعــوام 

املقبــوض  بلــغ عــدد  الســابقة، ففــي عــام 2020 

ــاً و800  ــغ 12 ألف ــم، ويف 2021 بل ــم 7500 مته عليه

متهــم، ويف 2022 لألشــهر العــر املاضيــة بلــغ 13 

ــم«. ــاً و700 مته ألف

وُيبــّن أن »املواطــن كان لــه دور كبــري يف عمليــات 

عــن  اإلجراميــة،  العصابــات  هــذه  مــن  التخلــص 
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طريــق التبليــغ مــن خــال االتصــال بالخــط 

الســاخن املجــاين للمديريــة العامــة ملكافحة 

املخــدرات املرقــم 178 ملحافظــات العــراق 

ــة«. كاف

ــأن »يتعــاون  ــه ب وُيعــرب صبحــي عــن أمل

إىل  الجرميــة  هــذه  محاربــة  يف  الجميــع 

ــع  ــف املجتم ــة وتثقي ــب وزارة الداخلي جان

ــة  ــن األرسة واملدرس ــة م ــا، بداي ــد منه للح

اإلعــام  وكذلــك  الجامعــة،  إىل  وصــوال 

ومؤسســات املجتمــع املــدين، فضــا عــن 

العشــائر«.

وكان وزيــر الداخليــة، عبــد األمــري الشــمري، 

ــيوخ  ــور ش ــعا بحض ــرا موّس ــد مؤمت ــد عق ق

فيــه  شــّدد  املــايض،  األســبوع  العشــائر، 

األصيلــة  العراقيــة  »العشــائر  أّن  عــى 

ــي حفظــت الســلم األهــي وهــي  هــي الت

ــاً  ــاة العراقيــة«، داعي صــام األمــان يف الحي

ــة الظواهــر  إياهــا إىل »املســاعدة يف محارب

الدخيلــة عــى املجتمــع العراقــي، مــن بينهــا 

املخــّدرات«.

تفاوت نسب املتعاطن

ــا  ــة العلي يقــول العضــو الســابق يف املفوضي

ــايت،  لحقــوق اإلنســان يف العــراق، عــي البي

إن »أرقــام متعاطــي املخــدرات تتفــاوت 

إذ  نفســها،  الدولــة  مؤسســات  بــن  مــا 

ــباب  ــف الش ــة إن نص ــول وزارة الداخلي تق

يتعاطــون املــواد املخــدرة، يف املقابــل تقــول 

مــن  املتعاطــن  عــدد  إن  الرتبيــة  وزارة 

ــن 10%«. ــل م ــاب أق الط

»لــو  »فيــي«،  ملجلــة  البيــايت  ويضيــف 

اعتمدنــا أقــل هــذه األرقــام -وهــو ترصيــح 

مليــون  نحــو  هنــاك  إن  الرتبيــة-  وزارة 

متعاطــي للمخــدرات يف العــراق، فهــذا أيضا 

ــر  ــس باألم ــه لي ــل مع ــري والتعام ــدد كب ع

الســهل«.

ويتابــع »ونتيجــة لذلــك، تحتــاج البــاد إىل 

إنشــاء العــرات مــن املصّحــات املتخصصــة 

ــوادر  ــة وك ــة حقيقي ــى تحتي ــا بن ــي فيه الت

وإمكانيــات للتعامــل مــع هــذا امللــف، 

ــنة«. 15 إىل 30 س

ــر »مؤسســات  ــرزاق إىل توّف ــد ال ولفــت عب

كّل  يف  اإلدمــان  مــن  للعــاج  ومراكــز 

ــط  ــوزارة تخّط ــاً أّن ال ــات«، موضح املحافظ

إلنشــاء املزيــد منهــا.

أسباب اإلدمان

تعــزو الدكتــورة جيهــان حســن، أســباب 

مبخاطــر  املعرفــة  »عــدم  إىل  اإلدمــان 

اســتعال املــواد املخــدرة، وضعــف الواعــز 

تنشــئة  الفــرد  تنشــئة  وعــدم  الدينــي، 

األرسيــة«. واملشــاكل  التفــكك  عــن  فضــا  ســليمة،  اجتاعيــة 

ــر  ــا »الفق ــن بينه ــان م ــرى لإلدم ــباب أخ ــي«، أس ــة »في ــث ملجل ــن، يف حدي ــف حس وتضي

والجهــل، والــراء وتبذيــر األمــوال عــى اإلدمــان ورشاء املــواد املخــدرة، باإلضافــة إىل مصاحبــة 

أصدقــاء الســوء والتأثــر بهــم، ووجــود مشــاكل نفســية، والنظــر اىل اإلدمــان كوســيلة عاجيــة 

للهــروب مــن الواقــع«.

مقرتح لفحص العراقين

ــان الجحيــي، اقــرتح تعديــل قانــون املخــدرات  وكان عضــو مجلــس النــواب العراقــي، عدن

ــع  ــا جم ــم، معلن ــن منه ــف املتعاط ــن لكش ــص دوري للعراقي ــراء فح ــرة إج ــه فق وتضمين

ــذا الخصــوص. ــة به ــع نيابي تواقي

وأوضــح الجحيــي يف مؤمتــر صحفــي عقــده مببنــى الرملــان وحرتــه مجلــة »فيــي« الشــهر 

فحــص  يتضمــن  »التعديــل  أن  املــايض، 

والخــاص  العــام  القطــاع  يف  املوظفــن 

والخاصــة  العامــة  الوظيفيــة  والدرجــات 

ــن مــن منتســبي  ــة املتقدمــن للتعي والطلب

وللفئــات  والدفــاع  الداخليــة  وزاريت 

اللجــان  كافــة ودون اســتثناء مــن قبــل 

ــنة  ــكل دوري كل س ــة وبش ــة املختص الطبي

ــن  ــزء م ــر ج ــص تعت ــة فح ــم بطاق ومنحه

الرســمية«. املستمســكات 

قانون املخدرات

تنــص املــادة 28 مــن قانــون املخــدرات 

العراقــي واملؤثــرات العقليــة عــى »عقوبــة 

ال  وبغرامــة  املؤقــت  أو  املؤبــد  الســجن 

ــد  ــار، وال تزي ــن دين ــن عــرة ماي ــل ع تق

ــن أدار  ــكل م ــار ل ــون دين ــن ملي ــى ثاث ع

ــا لتعاطــي املخــدرات  ــأ مكان أو أعــد أو هي

واملؤثــرات العقليــة، ومــن أغــوى حدثــاً 

حتــى  أقربائــه  أحــد  أو  زوجــه  وشــجع 

الدرجــة الرابعــة عــى تعاطــي املخــدرات أو 

املؤثــرات العقليــة، وللمحكمــة بــداًل مــن أن 

تفــرض العقوبــة لهــا الحــق بــأن تلــزم مــن 

تعاطــى املــواد املخــدرة مبراجعــة عيــادة 

نفســية تنشــأ لهــذا الغــرض ملســاعدته عــى 

ــدرات«. ــي املخ ــادة تعاط ــن ع ــص م التخل

ــة اإلعــدام عــى  وكان العــراق يفــرض عقوب

ــن  ــه س ــا، لكن ــدرات وتجاره ــي املخ متعاط

ــام 2017 ميكــن مبقتضــاه  ــداً ع ــاً جدي قانون

أو  التأهيــل  مراكــز  يف  املتعاطــن  عــاج 

الحكــم بســجنهم فــرتة تصــل إىل 3 ســنوات.

يشــار إىل أن مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي 

باملخــدرات والجرميــة، كان قــد أوضــح يف 

تقريــر أصــدره العــام املــايض أن مخــدر 

األخطــر  املخــدر  اآلن  يعتــر  الكريســتال 

واألكــر انتشــارا يف العــراق، محــذرا مــن 

أن هــذا النــوع أصبــح يصنــع رسا داخــل 

العــراق، بعــد أن كان يهــرب ســابقا مــن 

ــران. إي

يف  كبــري  نقــص  فيــه  العــراق  أن  علــا 

الكــوادر املختصــة يف هــذا املجــال ســواء 

عــى مســتوى األطبــاء أو الكــوادر الوســطية 

باإلضافــة إىل البنــى التحتيــة«.

ــة  ــت وزارة الصح ــل، أعلن ــياق متص ويف س

العراقيــة معالجــة 4500 مدمــن ومتعاطــي 

ــال  ــام 2022. وق ــة ع ــذ بداي ــّدرات من مخ

مستشــار الصحــة النفســية يف الــوزارة عــاد 

عبــد الــرزاق، يف بيــان األربعــاء املــايض، إّن 

ــرتاوح مــن  »أكــر املتعاطــن هــم بأعــار ت
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األمن المائي 
واستغالل واستغالل 

تدفقات المياه تدفقات المياه 
وخزينهاوخزينها

في تشرين الثاني من 
عام 201٨ اعلنت ناحية 

زرباطية الحدودية 
شرقي محافظة واسط، 
عن وصول كميات من 
السيول القادمة من 

ايران للمدينة.

فيلي

وذكــر مديــر الناحيــة يف ترصيــح صحفــي يف 

حينــه، ان »هنالــك كميــات كبــرية مــن املياه 

ــران  ــامية اي ــة اإلس ــن الجمهوري ــة م قادم

ــبب  ــا بس ــتطيع تخزينه ــن ال نس ــنويا لك س

قلــة األماكــن التخزينيــة يف هــذه املدينــة«، 

الســيول  مــن  كبــرية  كميــات  ان  مبينــا 

ــن  ــدرة.. لك ــة وب ــي زرباطي ــاح مدينت تجت

لألســف المنتلــك اإلمكانيــات لتخزيــن هــذه 

الكميــات الكبــرية لاســتفادة منهــا يف فصــل 

ــا »وزارة  الصيــف، عــى حــد وصفــه، مطالب

املــوارد املائيــة بــرورة تخصيــص بعــض 

ــط  ــة وس ــطحات مائي ــاء مس ــوال إلنش األم

هــذه االرايض الواســعة يف ناحيــة زرباطيــة 

وقضــاء بــدرة لاســتفادة منهــا يف الصيــف. 

تقديــر،  اقــل  يف  التاريــخ  ذلــك  ومنــذ 

وبرغــم مــرور اربعــة اعــوام عــى ذلــك 

يف  تكــرره  وبرغــم  والترصيــح،  الحــدث 

ــة، مل يصــار اىل االســتفادة  الســنوات الاحق

مــن تدفقــات امليــاه وحــل أزمــة توفــري 

ــك  ــم تل ــري؛ وبرغ ــاه ال ــرب ومي ــاه ال مي

ســنويا  تتكــرر  التــي  املائيــة  التدفقــات 

يف مواســم الســيول واالمطــار فلــم تجــر 

االســتفادة منهــا للزراعــة والــرب بحســب 

املراقبــن واملتخصصــن والســكان، الذيــن 

يدعــون اىل اجــراءات حاســمة بهــذا الصــدد، 

ــر يف  ــي تتوف ــاه الت ــن املي ــك تخزي ــن ذل وم

كل موســم الغــراض الزراعــة فضــا عــن 

ــة لتوفــري  انشــاء وتشــغيل مشــاريع التصفي

ــرب. ــاه ال مي

وكــا هــو معلــوم بحســب املتخصصــن، فان 

ــتهاك،  ــرض االس ــرب لغ ــاه ال ــن مي تخزي

ــتعال  ــرب لاس ــة لل ــري الصالح ــاه غ واملي

ــات يف  ــا الحكوم ــات تضعه ــي، حاج الزراع

ــن  ــة لتخزي ــس الحاج ــا، ومت ــلم اولوياته س

امليــاه يف موســم الجفــاف يف الــدول الناميــة 

وبعــض الــدول املتقدمــة املوجــودة يف منــاخ 

حــار.

ومــن األمثلــة عــى تخزيــن امليــاه الزراعيــة 
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امليــاه  مصــادر  يف  الحًقــا  الســتعالها 

للميــاه  كطبقــات  تجميعهــا  الطبيعيــة، 

ــة  ــق الرطب ــة واملناط ــاه الرتب ــة ومي الجوفي

الصغــرية  الصناعيــة  والــرك  الطبيعيــة 

الســدود  خلــف  والخزانــات  واألحــواض 

ــع  ــآت لجم ــة منش ــري اقام ــرى؛ اذ يج الك

امليــاه يف مواقــع متعــددة.

مــن  جــزء  بتحويــل  القيــام  ثــم  ومــن   

ميــاه  توفــري  أوقــات  يف  األمطــار  ميــاه 

ــة  ــان الســطحي نحــو الحفــر الصناعي الجري

لتمألهــا وتصبــح مــورداً لســقي املــوايش 

مثــا فضــا عــن االســتعاالت االخــرى، 

ــرارة  ــة الح ــري درج ــل تأث ــة تقلي ــع دراس م

ــة  ــري بيئ ــر بتوف ــدالت التبخ ــة ومع املرتفع

نباتيــة تحيــط بهــذه الحفــر لتخفيــف تأثــري 

ــود،  ــي تس ــية الت ــة القاس ــروف املناخي الظ

وكذلــك االســتفادة مــن امليــاه املحتجــزة 

آبــار  بوســاطة  بحقنهــا  الســدود  خلــف 

ــر يف بحــرية الســد. ــة تحف ــة اصطناعي تغذي

ويف الســعودية مثــا تقــوم الحكومة بإنشــاء 

عديــد الســدود عــى أعــى املواصفــات، 

بحســب املراقبــن وذلــك الحتجــاز ميــاه 

ــاع  ــدد انقط ــا يف م ــتفادة منه الســيول لاس

األمطــار عــن طريــق البحــريات التــي تتكون 

خلــف جســم الســد، ومبــا ان تخزيــن امليــاه 

يف بحــريات ســطحية تجعلهــا عرضــة للفقــد 

ــف  ــل الصي ــة يف فص ــر بخاص ــة التبخ نتيج

ارتفــاع  نتائــج  معالجــة  تجــري  الحــار، 

ــر  ــدالت التبخ ــادة مع ــرارة وزي ــة الح درج

بجعــل  االصطناعيــة  التغذيــة  باســتعال 

املــاء ينســاب داخــل طبقــات الرتبــة الدنيــا 

فتحافــظ عليــه مــن الفقــد نتيجــة التبخــر. 

كــا يجــري يف الســعودية أيضــا العمــل عــى 

تهيئــة الوضــع لتخزيــن امليــاه يف الخزانــات 

الجوفيــة غــري املشــبعة يف املناطــق الجافــة 

ــدوى  ــة ذي ج ــي عملي ــة وه ــبه الجاف وش

التبخــر  اقتصاديــة وغــري مكلفــة ومتنــع 

ومــن مزاياهــا التكلفــة املنخفضــة للتخزيــن 

ــة. ــات الجوفي داخــل الخزان

 وتقــوم الجهــات املعنيــة بحفــر اآلبــار ذات 

مكعــب  مــرت  مليــار   9.7 اىل  وانخفضــت 

ســنة 2021؛ يحــدث هــذا يف ظــل  بنــاء 

ســد اليســو الــرتيك، وقيــام ايــران بتجفيــف 

ــي  ــاث الت ــب االبح ــة، بحس ــار عراقي 5 انه

انهــار كنجــان جــم و  تشــري اىل جفــاف 

ــن،  ــات و كــرخ و خوب ــدره و جنكي كال ب

وادى التجفيــف اىل هجــرة قاطنــي عــرات 

القــرى الحدوديــة، وحصــل تغيــري جــذري يف 

النظــام الحيــايت والبيئــي يف املنطقــة.

منــذ  األمطــار  ســقوط  تذبــذب  وبرغــم 

ــن دول  ــة م ــواردات املائي ــة ال ــنوات وقل س

املنبــع املجــاورة، فــإن العــراق، بحســب 

املتخصصــن، يعــّد مــن البلــدان الغنيــة 

ــا  ــه، م ــوم مناطق ــة يف عم ــاه الجوفي باملي

يتطلــب خططــا حكوميــة رسيعــة الســتغال 

ــن. ــق املراقب ــة، وف ــروة الطبيعي ــذه ال ه

متجــددا مــن امليــاه الجوفيــة ميكــن تعويضه 

ــغ 5  ــار، اذ يبل ــقوط األمط ــق س ــن طري ع

ــات  ــر يف طبق ــب، متوف ــرت مكع ــارات م ملي

متعــددة مــن األرايض العراقيــة«، ذاكــرة أن 

ــري  ــرتاتيجي غ ــة االس ــاه الجوفي ــم املي »حج

محــدد بشــكل دقيــق يف الوقــت الحــايل، 

وال ميكــن اســتعاله إال يف حــاالت الطــوارئ 

لعــدم إمكانيــة تعويضــه«.

املســؤولن  فــان  املراقبــن،  وبــرأي 

الحكوميــون العراقيــن يكتفــون بالتنويــه 

تعويــض  يف  الجوفيــة  امليــاه  أهميــة  إىل 

البلــد نتيجــة قلــة ســقوط األمطــار ســنويا، 

ويحــذرون مــن االســتغال الجائــر لتــك 

ــدم  ــا لتخ ــتغالها عقاني ــن الس ــاه، داع املي

البــاد يف ســنوات الجفــاف املــايئ، بحســب 

قولهــم.

لعمليــة  واملناســبة  العاليــة  املواصفــات 

التخزيــن واجــراء التجــارب العلميــة لغــرض 

تعميمهــا عــى جميــع مناطــق اململكــة، كا 

ــة  ــة ومعالج ــدود القامئ ــر الس ــري تطوي يج

املشــكات التــي تحــول دون االســتفادة منها 

يف تغذيــة الخزانــات الجوفيــة، ويلجــأ أيضــا 

ــة غــري  ــة والركامي ــة الســدود الرتابي إىل اقام

املكلفــة يف الشــعاب وحــول القــرى واملــدن 

الصغــرية لتغذيــة الطبقــات الجوفيــة.

وبشــأن العــراق نــرت مؤسســة جاتــام 

ــدة  ــي واح ــاوس Chatham House وه ه

ــارات  ــوث واالستش ــز البح ــى مراك ــن ارق م

يف العــامل تقريــرا لهــا بعنــوان »ال تحــل 

باســتعال  العــراق  يف  امليــاه  مشــكلة 

سياســة قدميــة«، مشــرية اىل ان   الحكومــات 

املشــكلة؛  اســهمت يف تضخــم  املتعاقبــة 

كان  العــراق  فــان  املؤسســة  وبحســب 

يتمتــع بوضــع مــايئ جيــد لغايــة ســنة 1970 

والفــرات  دجلــة  نهــري  تواجــد  بســبب 

ــد نحــو )40٪(  ــد البل ــك فق ولكــن بعــد ذل

مــن مياهــه. وقــد عملــت سياســات الــدول 

املجــاورة تجــاه العــراق، فضــا عــن اثــر 

ارتفــاع درجــات الحــرارة وانخفــاض نســب 

ــراق  ــات الع ــى مخزون ــار ع ــقوط االمط س

املائيــة، حيــث يتبخــر نحــو 8 مليــارات مــرت 

مكعــب مــن امليــاه مــن الخزانــات العراقيــة، 

ــر. ــب التقري بحس

ميديرتيانــة  »معهــد  أبحــاث  وبحســب 

للدراســات اإلقليميــة«، فــان العــراق يخــرس 

مياهــه.  مصــادر  مــن  األعظــم  القســم 

كميــات  يف  الهائــل  الفــارق  وملاحظــة 

ــذا  ــاب أي اســرتاتيجية به ــاه يف ظــل غي املي

فــان  املتخصصــن،  بحســب  الخصــوص 

ترصيفــات امليــاه الداخلــة عــن طريــق نهــر 

الفــرات مــن تركيــا وســوريا ســنة 1933  

بلغــت 30 مليــار مــرت مكعــب، يف حــن 

ــد 9.5  ــات اىل ح ــذه الترصيف ــت ه انخفض

مليــار مــرت مكعــب ســنة 2021. 

امــا نهــر دجلــة فقــد كانــت ترصيفاتــه 

20.5 مليــار مــرت كعــب للمــدة نفســها، 

فرنــي  مهنــدس  يــورده  مــا  وبحســب 

يدعــى »ألــن غاشــيت«، فقــد كشــف عــام 

2018 بوســاطة دراســة قدمهــا إىل العــراق، 

ــة  ــاه الجوفي ــن املي ــن م ــد طبقت ــن تواج ع

 10 بطاقــة  األوىل  العــراق،  يف  املتجــددة 

آالف مليــار مــرت مكعــب، والثانيــة 16 ألــف 

ــأيت  ــه، ت ــب قول ــب، بحس ــرت مكع ــار م ملي

مــن الصحــراء العربيــة واألردن وتســتقر 

يف مناطــق الصحــراء غــريب الفــرات مــن 

ــويب  ــاوة جن ــى الس ــار وحت ــة األنب محافظ

ــراق. الع

ويف حــن نفــت وزارة املوارد املائيــة العراقية 

ذلــك، فانهــا مل تلتفــت اىل امــره، عــى وفــق 

املراقبــن، فيــا حــددت حجــم الخزيــن مــن 

ــرتاتيجي يف  ــددة االس ــة املتج ــاه الجوفي املي

ــا  ــك خزين العــراق، بالقــول إن »العــراق ميل
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فيــلي

ومخاطر اقحامه بالحاضرومخاطر اقحامه بالحاضر
حدود دراسة الماضيحدود دراسة الماضي

يتفــق كثيــرون علــى ان ظاهــرة البقاء 
الماضــي والتمســك بقيــم عفــا  فــي 
ــة اقحامهــا فــي  عليهــا الزمــن ومحاول
المجتمــع المعاصــر؛ تجلــب مشــكالت 
ــا  ــدول وتطوره ــاء ال ــرة تعــوق بن كثي

ــان. ــب االحي فــي اغل

الكتــب اآلن إمــا مطبوعــة أو مخطوطــة 

تقــدم مــادة عــن أخبار الــدول  التــي أرخت 

ــه   ــذر من ــذي يح ــن ال ــا؛ ولك ــا ورجاالته له

الباحثــون هــو ان كثــريا مــن هــذه الكتــب 

ــار  ــن االخب ــري م ــاد عــى كث ال ميكــن االعت

ــون  ــم، ويرب ــا، بحســب قوله ــواردة فيه ال

مثــا عــن ذلــك يف كتــاب »التاجــي  يف 

التاريــخ  يســمى  مبــا  يتعلــق  وفيــا 

االســامي، يلفــت الباحثــون اىل ان عــددا 

مــن املؤلفــن املســلمن الفــوا كتبــاً قرصوهــا 

عــى تاريــخ دولــة أو أكــر مــن الــدول التــي 

رعايتهــا، يف  تحــت  عاشــوا  أو  عارصوهــا 

القــرون الهجريــة االوىل ثــم توالــت الكتــب 

األخــرى يف القــرون التاليــة، وتتواجــد هــذه 
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إســحاق  أليب  الديلميــة«  الدولــة  أخبــار 

ــنة  ــويف س ــايب، املت ــال الص ــن ه ــم ب إبراهي

384 هجريــة الــذي الــف كتابــه بأمــر عضــد 

ــذاك. ــة آن ــة البويهي ــم الدول ــة حاك الدول

املؤلــف  ان  التاريخيــة  املصــادر  تقــول 

ــجن،  ــو يف الس ــد وه ــت التهدي ــه تح وضع

اذ مــر بالصــايب أحدهــم وهــو يكتــب ذلــك 

لــه  الكتــاب فســأله عــا يفعــل فقــال 

ــا  ــا«، ف ــل الفقه ــا وأباطي ــب أمنقه »أكاذي

ــك  ــك الشــخص إال ان وىش بذل كان مــن ذل

ــر  ــذي أم ــة ال ــاج املل ــي ت ــري البويه إىل األم

ــل  ــوال تدخ ــه ل ــأراد قتل ــه ف ــايب بتأليف الص

تلــك  بحســب  إلنقــاذه  األعيــان  بعــض 

املصــادر.

ــا  ــون اىل ان كتاب  ويشــري املؤرخــون والباحث

ــد  مــن هــذا النــوع وغــريه ال ميكــن ان يعت

ــر يف  ــاب »الباه ــك كت ــن اىل ذل ــه، مضيف ب

التاريــخ« البــن األثــري الــذي عــاش هــو 

الزنكيــة  الدولــة  رعايــة  تحــت  وعائلتــه 

ــاب مشــككن  ــا هــذا الكت ــي خصــص له الت

يف قيمتــه التاريخيــة والعلميــة.

ويوضحــون ان هــذا النــوع مــن الكتــب 

يتوقــع الباحــث ان يقــف فيهــا املؤلــف إىل 

ــا  ــد أعدائه ــة ض ــك الدول ــال تل ــب رج جان

كــا حــدث عندمــا وقــف ابــن األثــري ضــد 

ــة  ــؤرخ لحال ــو ي ــويب وه ــن األي ــاح الدي ص

ــذا  ــة، ل ــة الزنكي ــن الدول ــه وب ــرصاع بين ال

فــان الحديــث عــن ضعــف القيمــة العلميــة 

يقــف عنــد حــدود املوقــف مــن أعــداء 

ــم. ــب قوله ــة، بحس الدول

وينــوه الباحثــون اىل ان املاحــظ يف الكتــب 

التــي جــرى كتابتهــا يف تلــك الحقــب التــي 

ــخ اإلســامي مشــكوك  ــل مصــادر التاري متث

ــداث  ــن االح ــري م ــأن كث ــه بش ــا اوردت في

ويلفتــون اىل املفارقــة املعروفــة يف ان تلــك 

ــاس يف  ــاة الن ــة حي ــاول طبيع ــب مل تتن الكت

تلــك املجتمعــات واســلوب عيشــهم وكأنهــم 

ــه، عــى حــد  ــن والفق ــق بالحــكام ورجــال الدي ــن اصــا وكأن االحــداث تتعل ــري متواجدي غ

وصفهــم.

ــح ان يكــون  ــه ال يصل ــه ان ــوا عن ــن )ت832هـــ( قال ــخ مكــة، لتقــي الدي ــاب تاري ــل كت ومث

مصــدراً اوليــاً ألخبارهــا يف القرنــن األول والثــاين الهجريــن ألنــه بعيــد جــداً عــن احداثهــا، 

فضــًا عــن انــه نقــل مــن مصــادر أخــرى اقــرب مــن حيــث الزمــان واملــكان، كــا ان »تاريــخ 

الخلفــاء« لجــال الديــن الســيوطي)ت911هـ( انتقــدوه ألنــه مقصــور ألخبــار خلفــاء الدولــة 

العباســية، ولكنــه ال يعــد كذلــك ألخبــار خلفــاء بنــي أميــة او العباســين يف بغــداد، برغــم انــه 

المراجــع التــي تكتــب بشــكل عــام عــن أحــداث التاريخ 
اإلســالمي أو التاريــخ األوربــي أو حتــى التاريخ القديم، 
فــان قيمتهــا أقــل مــن قيمــة الكتــب المتخصصــة 
ــة ومســاحة  ــب عــن مــدة طويل ــات ألنهــا تكت والدوري

مكانيــة واســعة تضــم أحداثــً كثيــرة...

خصــص كتابــه لتاريــخ الخلفــاء حــرصا بحســب مــا اســاه الكاتــب.

ــخ  ــن أحــداث التاري ــام ع ــب بشــكل ع ــي تكت ــارصون ان املراجــع الت ــون املع ــرى الباحث وي

اإلســامي أو التاريــخ األوريب أو حتــى التاريــخ القديــم، فــان قيمتهــا أقــل مــن قيمــة الكتــب 

ــم  ــعة تض ــة واس ــاحة مكاني ــة ومس ــدة طويل ــن م ــب ع ــا تكت ــات ألنه ــة والدوري املتخصص

ــرون ان  ــك ي ــم لذل ــا، وه ــات وتفصيله ــة املعلوم ــى دق ــر ع ــك يؤث ــرية، وكل ذل ــاً كث أحداث

االحــداث والوقائــع او الروايــات التــي جــرى نقلهــا عــر مــدد زمنيــة تطــول او تقــرص رمبــا 

يكــون كثــريا منهــا احداثــا غــري حقيقيــة او حتــى مزيفــة، بحســب قــول بعضهــم، مشــريين اىل 

ان  الدوريــات وهــي املطبوعــات التــي تصــدر عــى مــدد متعاقبــة منتظمــة تحــوي معلومات 

مهمــة ال غنــى للباحــث عنهــا، ألنهــا تقــوم بنــر آخــر نتاجــات الباحثــن، لــذا فــان معلوماتهــا 

أحــدث واصــح مــن معلومــات الكتــب يف الغالــب، وبخاصــة املجــات املتخصصــة التــي تتبنــى 

إصدارهــا الجامعــات ومراكــز البحــوث األكادمييــة.

ويضيفــون اىل ذلــك القــول ان مصــادر التاريــخ الحديــث واملعــارص املتخصصــة يف مــدة زمنيــة 

محــددة أو تناولــت موضوعــاً محــدداً وواضحــاً تعــد أهــم مــن تلــك التــي كتبــت بشــكل عــام 

وهــو مــا درج عليــه التدويــن يف العصــور االوىل.

ويرفــض املتخصصــون ظاهــرة مــا يســمونه بـــ »تديــن الرصاعــات« محذريــن مــن خطــورة 

اثارتهــا يف االوضــاع املعــارصة، مبينــن، ان إحالــة قضايــا املجتمــع املعــارص ومحاولــة التعصــب 

لـــ و تطبيــق مــا جــاء يف مدونــات ومرويــات يشــك يف صحتها بالحــارض يعد تجنيــا عى حقوق 

البــر املعارصيــن وحاجاتهــم االساســية، 

ويقولــون إنــه ذا كان مثــة مشــكات يف أدائنا 

العمــي وســلوكنا الفعــي أو يف عاقاتنــا، 

فعلينــا التصــدي لحــّل هــذه املشــكات 

بقفــزات  منهــا  نهــرب  أن  ال  هــي،  كــا 

اىل  بالرجــوع   الهــواء  يف  محســوبة  غــري 

ــاوى  املــايض، مشــريين اىل مــا يســمى بالفت

ــخاص  ــة او اش ــات ديني ــا جه ــي تصدره الت

اســتنادا اىل احــكام مجهولــة التــي تســببت 

ــرية  ــداد كب ــل اع ــان بقت ــن االحي ــري م يف كث

مــن البــر عــى خلفيــة تلــك الفتــاوى التــي 

يصدقهــا غــري املطلعــن والجهلــة عــى وفــق 

ــن. املؤرخ

ولعــل الواقعــة التــي ينقلهــا عــامل االجتــاع 

ــه  ــوردي يف مؤلف ــي ال ــور ع ــي الدكت العراق

»مهزلــة العقــل البــري« متثــل جانبــا مــن 

ــات  ــدم االلتف ــل ع ــايض مقاب ــبث بامل التش

اىل الحيــاة املعــارصة او تجاهلهــا؛ يقــول 

مــرة معامــل  ازور ذات  الــوردي “كنــت 

فــورد يف مدينــة ديرتويــت )االمريكيــة(، 

ــارة الحــي  ثــم عرجــت بعــد ذلــك عــى زي

وقــد  منهــا.  قريبــا  كان  الــذي  العــريب 

اندهشــت حــن وجدت نزاعــاً عنيفاً ينشــب 

بــن املســلمن حــول عــي و عمــر  و كانــت 

منبوشــة.  والضغائــن  متوتــرة  األعصــاب 

وكنــت أتحــدث مــع أحــد األمريكيــن حــول 

هــذا النــزاع الرقيــع. فســألني األمريــي 

عــن عــي وعمــر »هــل هــا يتنافســان اآلن 

عــى رئاســة الحكومــة عندكــم كــا تنافــس 

ترومــن وديــوي عندنــا، فقلــت لــه »إن عليــاً 

وعمــَر كانــا يعيشــان يف الحجــاز قبــل ألــف 

وثــاث مئــة ســنة، وهــذا النــزاع الحــايل 

يــدور حــول أيهــا كان أحــق بالخافــة!، 

فضحــك األمريــي مــن هــذا الجــواب حتــى 

ــه  ــت مع ــاه، وضحك ــى قف ــتلقي ع كاد يس

ضحــكاً فيــه معنــى البــكاء. ورش البليــة مــا 

ــوردي. ــري ال ــب تعب ــك !«، بحس يضح



مدير التحرير

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 !


