


في هــذا العدد  تقــول العالمــة االلمانيــة هانــا ارنــت بشــأن السياســة والكــذب: فــي األســاس غالبــًا مــا يكــون الكــذب 
أكثــر منطقيــة وجلبــا لالهتمــام ويبــدو أكثــر واقعيــة ألنــه يتميــز بخصوصيــة انــه يعلــم مســبقا بمــا 
ينتظــره المســتمع ومــاذا يحــب ان يســمع. وتضيــف: عندمــا يبتلــى مجتمــع بــداء ســماع الكــذب 

الممنهــج ويصبــح الكــذب أساســا ثابتــا، عندهــا يصبــح الصــدق عمــال سياســيا.
هنــاك ســؤال ليــس لــه جــواب موحــد او متشــابه، الــى ايــن يمضــي العــراق؟ ان جهــل وعــدم اهتمــام 
ــد  ــأن المشــكالت ق ــد )الحكومــة( ب ــدوء النســبي للشــارع تعتق ــد اله ــه بع ــي ان ــة يكمــن ف الحكوم
ــن تســتطيع أن تتخــذ  ــا، وحينمــا تفكــر المؤسســات والســلطات الحاكمــة بهــذه الطريقــة ل ــم حله ت

الخطــوات الصحيحــة، فعلــى ســبيل المثــال: 
- يوجــد حالًيــا ميــدان ملــيء باألقطــاب المتعارضــة، والســلطات غيــر الحكوميــة هــي صاحبة قــرارات ال 
يمكــن أن ينفذهــا برلمــان واحــد وحكومــة واحــدة وال يمكــن للنظــام الفيدرالــي أن يحمــي مكاســب مــا 

بعــد الدكتاتوريــة ألن كل طــرف يســعى لخدمــة نفســه ويضحــي بالصالــح العــام لمصلحتــه الخاصة.
 - للخــروج مــن االنســداد السياســي وتهدئــة احتجاجــات الشــارع بعــد ســنة مــن الجمــود، كانــت حجــة 
ــزاب السياســية  ــن ان االح ــي حي ــرة، ف ــات مبك ــراء انتخاب تشــكيل هــذه الحكومــة هــو تعهدهــا بإج
المهيمنــة ال تعتــرف بالمعارضــة بشــكل رســمي، وكل مــا تريــد فعلــه هــو تعديــل قانــون االنتخابــات. 
ــا بقــاء األوضــاع كمــا هــي االن فهــل ان تبعاتهــا تبقــى فــي المســتوى الحالــي؟ حســنا،  ــو فرضن ول
مــن ينافــس مــن فــي االنتخابــات؟ فــإذا كان مــن المقــرر ان يصنعــوا النفســهم منافســين فمــا معنــى 

اجــراء االنتخابــات اصــال؟
ــن ال  ــوز الذي ــد مرشــحا شــعبويا، ويف ــر ال تري ــدوده والجماهي ــن ح ــرج ع  ان التنافــس السياســي خ
يعترفــون بمنافســيهم بشــكل رســمي فــي االنتخابــات. والمشــاركة فــي العمليــة السياســية ليســت 
لتهدئــة الشــارع فقــط بــل لراحتهــم الذاتيــة، يتوجــب ان يعترفــوا بانهــم ال يســتطيعون البقــاء داخــل 
وضــع الصراعــات االنتخابيــة لالبــد. فالحــزب الفائــز والخاســر يجــب ان يكونــا متعاونيــن داخــل البرلمــان 
الن 90 بالمائــة مــن القوانيــن والقــرارات يجــب ان تكــون غيــر سياســية ولكــن الكتــل ليســوا فقــط 

غيــر متعاونيــن فحســب بــل يعملــون كغرمــاء.
 - بقــاء تبعــات الفســاد والالعدالــة والكــوارث المســتمرة للصراعــات السياســية تــراوح فــي مكانهــا، 
مــن المســؤول عــن انخفــاض قيمــة الدينــار الــذي بســبب االخطــاء العمليــة يوقــع خســائر بمليــارات 
ــد؟، مــن دون ان تكــون الحكومــة هــي مــن تعــوض الخســائر وفقــط  ــدوالرات باقتصــاد هــذا البل ال

اســتهدفت جيــوب المواطنيــن.
ــة  ــك السياســة والصيغــة التــي يتــم االســتمرار فيهــا عملي ان تطميــن واســتحصال ثقــة النــاس بتل
صعبــة جــدا، فمــن الكارثــة ان تقنــع الجيــل الجديــد بأدبيــات عهــد البعــث فــي وقــت لــم يــَر هــذا الجيــل 
ال جحيــم الماضــي وال الدكتاتــور لكــي يخافــون منــه. اليــوم اذا تــم ســؤال النــاس عــن مــدى رضاهــم 

عــن شــكل الســلطة والنظــام الحاكــم فمــن المؤكــد ان يكــون جــواب معظمهــم بالنفــي.
الحكومــة ليســت فقــط جنبــة سياســية بــل فيهــا جوانــب اقتصاديــة واجتماعيــة و.. ولهــا مســؤوليات 
كثيــرة اخــرى، الســلطة يجــب ان تفكــر بشــكل مســتمر بحــل ومعالجــة مشــكالت النــاس. فهــل يمكــن 

ان نــرى ذلــك فــي حقيبــة اصحــاب الســلطة وآفــاق هــذا البلــد؟

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 

صاحب االمتياز

»ضرورة أم إرباك«.. »ضرورة أم إرباك«.. 
دعوة رئاسية دعوة رئاسية 

لتغيير المناهج لتغيير المناهج 
الدراسية في العراقالدراسية في العراق

ثقافــة الكاش
تتســيد التعامــالت الماليــة فــي العراق 

والرقمــي علــى الهامش

 النفط والغاز النفط والغاز
 اشكالية بغداد واربيل  اشكالية بغداد واربيل 
والبحث عن حل صائبوالبحث عن حل صائب

الداخلية تدخل الداخلية تدخل 
مشاهير السوشيال مشاهير السوشيال 

ميديا في اإلنذارميديا في اإلنذار
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صادمة ارقام 
معلومــات تكشــف »ألول مرة« 

عــن االنتحــار في العراق

80

8

حقيبة أصحاب السلطة واماني الناس

كلمــــة العدد

رئيس التحرير

رقم االعتماد في 
نقابة الصحفيين العراقيين 1016

رقم االيداع في دار الكتب 
والوثائق 796 في 2004
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website: www.shafaq.com

ضحايــا االطالقات ضحايــا االطالقات 
الناريــة فــي المباريات.. الناريــة فــي المباريات.. 
واقع اليــم يتكرر واقع اليــم يتكرر   
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إن  إىل  بــارزاين  أشــار  حديثــه  بدايــة  يف 

املؤمتــرات بصــورة عامــة، ســواء  "هــذه 

مؤمتــر ميونــخ أو دافــوس أو غريهــا، هــي 

فرصــة تتــاح إلقليــم كوردســتان ليتمكــن 

ــورة  ــره بص ــات نظ ــرض رؤاه ووجه ــن ع م

ــة  ــراءات الربوتوكولي ــدون اإلج ــة وب طبيعي

املجتمــع  يف  عــى رشكائــه  فيهــا  املبالــغ 

الــدويل. هــذه اللقــاءات مهمــة ليطلعــوا 

هــم عــى وجهــات نظــر إقليــم كوردســتان 

آراء  عــى  كوردســتان  إقليــم  ويطلــع 

الــدويل". املجتمــع 

ــر،  ــذا املؤمت ــم "يف ه ــول رئيــس اإلقلي ويق

كانــت لنــا مجموعــة مــن اللقــاءات، يف هذه 

بأوضاعنــا،  األغلــب  ترتبــط يف  اللقــاءات 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــب لتس ــت يف الغال وكان

عالقاتنــا مــع بغــداد، والتــي كانــت املحــور 

األســاس يف كل االجتاعــات، يريــد املجتمــع 

الــدويل عمومــاً املســاعدة يف حــل املشــاكل 

يعتقــدون،  ألنهــم  وبغــداد  أربيــل  بــن 

وهــذا هــو الصحيــح، أن مــن املهــم جــداً أن 

يســتتب االســتقرار مــن الناحيــة السياســية 

ــن  ــاكل ب ــل املش ــالل ح ــن خ ــد، وم يف البل

ــتقرار  ــذا االس ــق ه ــداد يتحق ــم وبغ اإلقلي

الســيايس يف العــراق بصــورة أفضــل، وهــذا 

ــكل الــركاء  ــا ل ــا، أّكدن ــح. مــن جانبن صحي

أن إقليــم كوردســتان يدعــم رئيــس الــوزراء 

ــم  ــدة، وأن إقلي ــة الجدي ــة العراقي والحكوم

كوردســتان يريــد حــل مشــاكله مــع بغــداد 

إطــار  ويف  العراقــي  الدســتور  مبوجــب 

الدســتور، ونأمــل أن تكــون بغــداد تــرى 

نفــس الــرأي وأن تبــذل مســاعي جــادة 

ــاكل". ــل املش لح

لالجتاعــات  األخــرى  املحــاور  وبشــأن 

ــزت عــى مســألة الحــرب  ــارزاين: رك ــال ب ق

األوكرانيــة الروســية. ويف هــذا اإلطــار يعــد 

لهــذه  موضــوع الطاقــة موضوعــاً هامــاً 

الــدول، ومــن املؤكــد أن العــراق بصــورة 

عامــة، وإقليــم كوردســتان ضمــن إطــار 

العــراق، مــع وجــود رؤيــة صائبــة وصحيحة 

يف العــراق، أن يقــدم مســاعدة كبــرية يف 

ــياق". ــذا الس ه

فرصــاً  متثــل  االجتاعــات  "هــذه  وزاد، 

للقــاء هــذه الوفــود عــن كثــب خــالل فــرة 

زمنيــة قصــرية والتباحــث معهــا. مــا أشــعر 

بــه بالتأكيــد هــو أن إلقليــم كوردســتان مكانتــه الخاصــة ويتمتــع عمومــاً مبكانــة خاصــة يف 

ــا  ــدات داعــش ينظــر إليه ــزال موضــوع اإلرهــاب وتهدي ــى اآلن ال ي ــدويل. وحت ــع ال املجتم

كتهديــدات جديــة، وهــذا هــو رأينــا نحــن أيضــاً فنحــن ال نــرى داعــش قــد انتهــى، بــل أنــه 

ــراق، وكان  ــتقرار يف الع ــة االس ــتطيع زعزع ــاً يس ــداً جدي ــل تهدي ــى أن ميث ــادر ع ــزال ق ال ي

هــذا واحــداً آخــر مــن املحــاور التــي تطرقنــا إليهــا خــالل اجتاعاتنــا. بالطبــع كانــت هنــاك 

تســاؤالت أخــرى، وكان هنــاك تشــجيع مــن الوفــود التــي التقيناهــا باتجــاه رضورة أن يكــون 

ــا بينهــم ليســتطيعوا  ــوا خالفاتهــم في الصــف الكــوردي موحــداً وأن الكــورد يجــب أن يحل

التحــول إىل كتلــة قويــة مــن أجــل حــل كل املشــاكل املوجــودة بينهــم وبــن بغــداد، ونحــن 

بدورنــا أّكدنــا أنــه صحيــح أن هنــاك مشــاكل وال ميكــن نفيهــا، لكــن مــع ذلــك فــإن حجــم 

نيجيرفان بارزاني يجري 
كشف حساب ألبرز المشاكل 

في بغداد وأربيل..

لخــص رئيــس إقليــم كوردســتان 
المشــهد  بارزانــي،  نيجيرفــان 
ــكل  ــراق بش ــي الع ــي ف السياس
عــام واإلقليــم بشــكل خــاص، 
حــدد  لكنــه  محــددة،  بجمــل 
اإلشــكاالت  وشــخص  إطارهــا 
العريضــة  الخطــوط  ورســم 
رســائل  جملــة  فــي  لحلهــا، 
وجههــا عقــب اختتــام برنامــج 
زيارتــه ومشــاركته فــي مؤتمــر 

ميونــخ لألمــن.

املشــاكل ليــس بالضخامــة التــي تجعلنــا 

ــا". ــا وحله ــن عــن معالجته عاجزي

ــئلة  ــى أس ــارزاين ع ــاب الرئيــس ب ــم أج ث

الصحفيــن بخصــوص مكانــة ودور إقليــم 

والطاقــة  األمــن  مجــاالت  يف  كوردســتان 

ــن  ــألة األم ــاًل، إن "مس ــاكل، قائ ــل املش وح

ومســألة اإلرهــاب مســائل مشــركة بيننــا يف 

جميــع األطــراف. تهديــد اإلرهــاب قائــم يف 

العــراق ويف كوردســتان ويف الــدول الغربيــة 

 هنا الداء وهذا الدواء

فــــــيلي
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ــرية  ــارب كث ــا تج ــت لن ــد كان ــاً. بالتأكي أيض

مــع الــدول الغربيــة ومــع أمريــكا. يف هــذه 

أو  األمريكيــن  مــع  ســواء  االجتاعــات، 

ــكرنا  ــن ش ــم ع ــا له ــن، عربن ــع األوروبي م

ــب  ــن مــن جان للدعــم واملســاندة املتواصل

هــذه الــدول التــي ســاعدتنا يف التعامــل 

مــع مســألة اإلرهــاب وخطــر اإلرهــاب 

ــا  ــة. م ــدول الغربي ــى ال ــراق وع ــى الع ع

ــون  ــاً يتفهم ــم أيض ــو أنه ــن ه ــناه نح ملس

أن هــذه املســألة مل تنتــه، ومــن جانبنــا 

أبدينــا اســتعدادنا لالســتمرار يف التعــاون 

ــري  ــدور الكب ــم ال ــا له ــا، وأوضحن ــا بينن في

للبيشــمركة ولقواتنــا األمنيــة ولشــعبنا منــذ 

العــام 2014، يف هزميــة اإلرهــاب، وأن مــن 

ســيواصل  كوردســتان  إقليــم  أن  املؤكــد 

ــة". ــذه السياس ــي يف ه امل

ــات  ــراء االنتخاب ــد إلج ــد موع ــن تحدي وع

ــه  ــتان، واجتاع ــم كوردس ــة يف إقلي الربملاني

ــاكل،  ــل املش ــية وح ــراف السياس ــع األط م

قــال الرئيس بــارزاين: "كان ينبغــي أن نجري 

ــة، لكــن لألســف  ــات الســنة املاضي االنتخاب

ــا  ــدم إجرائه ــباب إىل ع ــة أس أدت مجموع

حتــى اآلن. نأمــل أن تجــرى االنتخابــات 

خــالل الســنة الحاليــة بالتأكيــد. سياســة 

رئاســة اإلقليــم تقــي بــأن نبــارش بعــد 

ــع  ــاءات م ــراء لق ــخ بإج ــن ميون ــا م عودتن

القــوى واألطــراف السياســية الكوردســتانية، 

وســيكون موضــوع االنتخابــات املوضــوع 

األطــراف  مــع  اجتاعاتنــا  يف  الرئيــس 

السياســية ومــع املكونــات األخــرى. إضافــة 

إىل ذلــك نحــن ملزمــون ببعــض التوقيتــات 

واملواعيــد، وبصفتــي رئيســاً لإلقليــم عــّي أن 

أحــدد موعــد إجــراء االنتخابــات. االنتخابات 

يجــب أن تجــرى، ومــن املؤســف جــداً أنهــا 

ــرّض  ــات يع ــراء االنتخاب ــدم إج ــر. ع مل تج

مجمــل العمليــة السياســية ورشعيــة إقليــم 

كوردســتان للتســاؤل. لــذا آمــل مــن جميــع 

األطــراف السياســية يف إقليــم كوردســتان 

محمــل  عــى  املســألة  هــذه  تحمــل  أن 

بصفتــي  وأنــا  اهتامهــا  وتوليهــا  الجــد 

ــذه  ــي ه ــى عاتق ــع ع ــم وتق ــس اإلقلي رئي

ــو  ــا ه ــأفعل كل م ــة س ــؤولية القانوني املس

الزم وفقــاً لقانــون رئاســة اإلقليــم وأنفــذه".

الــوزراء  رئيــس  مــع  اجتاعــه  وحــول 

العراقــي يف ميونــخ، وحــل املشــاكل العالقــة 

ــم  ــس إقلي ــل وبغــداد، أوضــح رئي ــن أربي ب

رئيــس  مــع  هنــا  "اجتمعنــا  كوردســتان 

هــذه  بــأن  الــرأي  يف  واتفقنــا  الــوزراء، 

املســائل يجــب حلهــا يف أقــرب وقــت. كان 

ــم كوردســتان يف بغــداد  ــة إقلي ــد حكوم وف

هــذه  بحــث  وجــرى  املــايض  األســبوع 

ــادون يف  ــن ج ــلفت، نح ــا أس ــألة، وك املس

إرادة حــل هــذه املســألة مــع بغــداد، حــاًل 

ــو أن  ــي. أرج ــتور العراق ــار الدس ــن إط ضم

ــر". ــق آخ ــا طري ــس أمامن ــا فلي نحله

واضــاف ان "تشــكيل هــذه الحكومــة جــاء 

والطــرف  الكــورد  بــن  للراكــة  نتيجــة 

ــى  ــا ع ــني، واتفقن ــرف الس ــيعي والط الش

منهــاج، وكتبنــا ذلــك كتابــة ووقعنــا عليــه. 

إن مل تكــن األطــراف األخــرى تريــد االلتــزام 

ــاك  ــون هن ــن يك ــا ل ــاق، عنده ــذا االتف به

ــذه  ــورد يف ه ــن الك ــا نح ــى لبقائن أي معن

ــذا.  ــون ه ــم يتفهم ــد انه ــة، وأعتق الحكوم

مــا نطلبــه نحــن، هــو أننــا نطالــب ونأمــل 

ــاه ويضــم  تنفيــذ هــذا االتفــاق الــذي كتبن

خارطــة الطريــق لحــل كل هــذه املشــاكل. 

ــة املشــكلة  ــري مــن املــرات، هــو أن هــذه الحكوم ــه يف كث ــذي نشــري إلي ــا، وال ــف هن املختل

ــات الســابقة، هــو أن هــذه هــي  ــة والحكوم ــن هــذه الحكوم ــالف ب اآلن يف العــراق، االخت

املــرة األوىل التــي يوجــد فيهــا يشء مكتــوب بيننــا، ويف هــذا املكتــوب تــم تحديــد خارطــة 

ــرف  ــيعي، والط ــرف الش ــك الط ــوزراء، وكذل ــس ال ــإن رئي ــذا، ف ــاكل. له ــل املش ــق لح الطري

ــزال  ــع، ال ي ــاق. بالطب ــذا االتف ــذ ه ــوا بتنفي ــم أن يلتزم ــوردي، عليه ــرف الك ــني، والط الس

الوقــت مبكــراً جــداً، فرئيــس الــوزراء بــارش مهامــه وهــو يف منصبــه منــذ أربعــة أشــهر فقــط، 

ونحــن متفائلــون ونريــد حــل هــذه املشــاكل بالحــوار ويف إطــار الدســتور العراقــي، وليــس 

ــا حــل آخــر، ويجــب أن تحــل”. أمامن

وعــن موعــد عقــد االجتــاع بــن الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي 

ــن الحــزب الدميقراطــي  ــاك مشــاكل ب ــارزاين: "كــا قلــت، هن ــال الرئيــس ب الكوردســتاين، ق

الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين، لكــن كل تلــك املشــاكل ليســت مبعــث قلــق 

كبــري للغايــة. أنــا ال أريــد تصغريهــا لدرجــة القــول بأنــه ال توجــد مشــاكل، وال أريــد القــول إن 

كل األمــور بخــري، فاألمــر ليــس كذلــك، بــل هنــاك مشــاكل وخالفــات. لكــن الســؤال هــو هــل 

ــرياً  ــداً كب ــه تهدي ــل في ــداً متث ــا ح ــا بلغن أنن

إلقليــم كوردســتان؟ أنــا أعتقــد أن الجــواب 

هــو: ال. لكــن الــذي يهــم هــو أن عــى إقليم 

كوردســتان بــكل مكوناتــه وقــواه السياســية 

ــاً نســتطيع العمــل، وإن  ــا مع ــدرك أنن أن ي

ــاز أي يشء  ــن إنج ــنعجز ع ــاً س ــن مع مل نك

ــب  ــالة يج ــذه الرس ــتان. ه ــم كوردس إلقلي

ــا  ــة، علين ــية كاف ــوى السياس ــا الق أن تدركه

أن نقبــل بعضنــا البعــض. صحيــح أن هنــاك 

ــة،  ــا أحــزاب متنوع ــا وعندن ــات بينن اختالف

ــذا  ــد وه ــد واح ــا بل ــة عندن ــن بالنتيج لك

وعــى  ســيبقيان.  الشــعب  وهــذا  البلــد 

يف  قراراتهــا  تتخــذ  أن  السياســية  القــوى 

ــي إقليــم كوردســتان،  ــح مواطن إطــار مصال

ويجــب أن تكــون مصالــح مواطنــي إقليــم 

كوردســتان  إقليــم  ومصلحــة  كوردســتان 

فــوق كل يشء آخــر. االجتــاع كان ينبغــي 

أن يعقــد يف وقــت ســابق، وأرى أن هــذا 

ــب”. ــد قري ــيعقد يف موع ــاع س االجت

ــتان وقطــر  ــم كوردس ــات إقلي وبشــأن عالق

بــن  املشــركة  املســتقبلية  واملشــاريع 

الجانبــن، قــال بــارزاين "عالقاتنــا مــع الــدول 

ــات  ــة وعالق ــات صداق ــي عالق ــة ه العربي

ــع  ــا م ــى عالقاتن ــق ع ــذا ينطب ــة، وه أخوي

ــة  ــر الخارجي ــع وزي ــا م ــا هن ــر. التقين قط

إىل  زيــارة  لنــا  كانــت  وقبلهــا  القطــري، 

قطــر ورئيــس وزراء حكومــة اإلقليــم أيضــاً 

ــع  ــة م ــات الثنائي ــر العالق ــر. تطوي زار قط

ــا يف  ــرية لن ــة كب ــه أهمي ــة ل ــدول العربي ال

إقليــم كوردســتان، ونبحــث اآلن مــع قطــر 

يف الفــرص االقتصاديــة التــي يســتطيعون 

للعــراق  املســاعدة  تقديــم  مــن خاللهــا 

وإلقليــم كوردســتان. هــذه األمــور بحثناهــا 

الخارجيــة  وزيــر  مــع  هــذا  لقائنــا  يف 

ــة  ــة معهــم عالق ــا الثنائي القطــري. وعالقاتن

جيــدة جــداً وبالتأكيــد ومــن خــالل التعــاون 

مــع بغــداد ســيفتتحون قنصليتهــم يف أربيــل 

قريبــاً، وفتــح القنصليــة عالمــة عــى تقــدم 

ــتان  ــم كوردس ــن إقلي ــة ب ــات الثنائي العالق

ــر ــة قط ودول
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النفط والغاز 
اشكالية بغداد واربيل  

والبحث عن حل صائب

لم تزل معضلة عدم اقرار قانون النفط 
والغاز برغم مرور نحو عقدين من الزمن 

يشكل عائقا لكثير من شؤون التنمية 
القويمة؛ ويدخل الخالف بين بغداد واربيل 

في صلب العوائق التي تقف في طريق 
االسراع بإقرار المشروع.

فــــــيلي

يقــول رئيــس مجلــس الــوزراء محمــد شــياع 

الســوداين، إن »قانــون النفــط والغــاز يعــد 

أحــد التزامــات الحكومــة، وهنــاك مســودة 

للقانــون يتــم تداولهــا بــن وزارة النفــط 

يف  الطبيعيــة  الــروات  ووزارة  االتحاديــة 

اقليــم كوردســتان”، مشــريا اىل انــه بعــد 

مناقشــة  ســتتم  املوازنــة  قانــون  اقــرار 

مســودة قانــون النفــط والغــاز، بحســب 

ــه. قول

ان  الســوداين،  أعلــن  نفســه  الوقــت  ويف 

ــة  ــع جول ــوزراء وافــق عــى توقي مجلــس ال

ــع نهــايئ الســتثار  تراخيــص خامســة بتوقي

الغــاز الطبيعــي، مبينــا ان مــروع اســتثار 

الغــاز الطبيعــي احــد املشــاريع املهمــة 

ــع  املتوقفــة منــذ اربــع ســنوات، ويوفــر رب

املســتورد خــالل 15 يومــاً  الغــاز  كميــة 

ــاز  ــى الغ ــاد ع ــن االعت ــذه، وميك ــن تنف م

الطبيعــي العراقــي يف الســنتن املقبلتــن 

ويغطــي  املســتورد  الغــاز  عــن  بديــاًل 

حــد  عــى  كافــة،  املحليــة  االحتياجــات 

وصفــه.

واحــداً  والغــاز  النفــط  قانــون  ويعــد 

ــداد  ــن بغ ــات ب ــباب الخالف ــم أس ــن أه م

الحكومــات  مــدار  وعــى  وأربيــل، 

تتفــق  مل  الســابقة  الربملانيــة  والــدورات 

الكتــل السياســية عــى صيغــة نهائيــة لهــذا 

ــا  ــة؛ وم ــع الفعلي ــب الوقائ ــون، بحس القان

يــزال الخــالف بــن بغــداد وأربيــل عــى 

ــذ  ــومة من ــري محس ــة غ ــط قضي ــف النف مل

ــؤولون  ــا مس ــد دع ــن، وق ــن عقدي ــر م أك

دوليــون الحكومتــن إىل التفــاوض بشــأن 

هــذا الخــالف واالســتفادة مــن بعثــة األمــم 

باملســاعدة. املكلفــة  املتحــدة 

ــراق،  ــاز يف الع ــط والغ ــون النف ــص قان وين

الــذي ينتظــر التريــع يف الربملــان منــذ 

إدارة  مســؤولية  أن  عــى   ،2005 عــام 

الحقــول النفطيــة يف البــالد يجــب أن تكــون 

مناطــة بركــة وطنيــة للنفــط، ويــرف 

عليهــا مجلــس اتحــادي متخصــص بهــذا 

ــذ عــام 2003، تختلــف  املوضــوع، لكــن من

بغــداد وأربيــل، عاصمــة إقليــم كوردســتان 

العــراق، عــى موضــوع إدارة حقــول اإلقليــم 

ــة. النفطي

وتقــول بغــداد إن اإلقليــم ال يــرح مببالــغ 

ــك  ــلم تل ــة وال يس ــط الحقيقي ــر النف تصدي

كوردســتان  تقــول  فيــا  إليهــا،  املبالــغ 
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إن الصــادرات مــن الحقــول النفطيــة يف 

ــا، ســواء  ــا يجــب أن تخضــع إلدارته أراضيه

مــن ناحيــة منــح الراخيــص لالستكشــافات 

املوجــودة  الحقــول  إدارة  أو  الجديــدة، 

أصــال، أو التحكــم يف اإلنتــاج والتصديــر 

للوجهــات التــي تختارهــا، أو التعاقــد عــى 

الــراء والتطويــر.

ــتاين إىل أن  ــط الكوردس ــون النف ــري قان ويش

أو مــن تخولــه  اإلقليــم  النفــط يف  وزارة 

واإلرشاف  »التنظيــم  مســؤولية  تتــوىل 

كل  وكذلــك  النفطيــة...  العمليــات  عــى 

ــا  ــن ضمنه ــا م ــق به ــي تتعل النشــاطات الت

تســويق النفــط«، وأيضــا »التفــاوض وإبــرام 

ــع اإلجــازات ومــن  ــذ جمي االتفاقــات وتنفي

التــي أبرمتهــا  النفطيــة  ضمنهــا العقــود 

حكومــة اإلقليــم«.

ويقــول القانــون إن للحكومــة العراقيــة حق 

»املشــاركة يف إدارة« الحقــول املكتشــفة قبل 

عــام 2005، لكــن الحقــول التــي اكتشــفت 

بعدهــا تابعــة لحكومــة اإلقليــم.

لجنــة النفــط والغــاز النيابيــة، قالــت إن 

»املشــكالت بــن بغــداد واربيــل ال تحــل 

إال بإقــرار قانــون النفــط والغــاز يف مجلــس 

النــواب«، مشــرية عــى لســان عضــو فيهــا، 

إىل أن »قانــون النفــط يتضمــن حــل جميــع 

ــل  ــداد واربي ــن بغ ــودة ب ــكالت املوج املش

منــذ عــام 2007 ومــن دونــه ســتبقى تلــك 

ــة«. ــكالت معلق املش

االتهامــات  لتفــادي  انــه  اللجنــة  وتبــن 

كوردســتان  إقليــم  إىل حكومــة  املوجهــة 

الحكومــة  علــم  مــن دون  النفــط  ببيــع 

والغــاز  النفــط  قانــون  فــإن  االتحاديــة، 

املشــكالت  جميــع  ســيحل  االتحــادي 

واقــراره ســيكون مكمــاًل لالتفــاق الســيايس 

بــن القــوى السياســية والحكومــة االتحاديــة 

ــو  ــول عض ــد ق ــى ح ــم، ع ــة اإلقلي وحكوم

لجنــة النفــط والغــاز.

ان  اىل  واملتخصصــون  املراقبــون  ويلفــت 

ــياع  ــد ش ــة محم ــة االتحادي ــا الحكوم رئيس

ــارزاين، اتفقــا  ــم مــرور ب الســوداين واإلقلي

عــى حــل الخالفــات والقضايــا العالقــة مــن 

ــام 2023،  ــة للع ــة املالي ــا املوازن ــا ملف بينه

الدســتور  وفــق  والغــاز  النفــط  وقانــون 

بغــداد  ان  اىل  ملمحــن  للبــالد،  الدائــم 

ــاق  ــل إىل اتف ــن التوص ــان م ــل تقرب وأربي

ســيايس لتريــع قانــون النفــط والغــاز بعــد 

تأجيــالت مســتمرة منــذ 2005.

القانــون خطــوة يف  ويضيفــون ان إقــرار 

الحكومــة  بــن  السياســية  التفاهــات 

كوردســتان  إقليــم  وحكومــة  االتحاديــة 

العــراق، منوهــن اىل ان الحــزب الدميقراطي 

عــى  اتفــاق  عــن  اعلــن  الكوردســتاين 

تريــع قانــون النفــط والغــاز، مشــريين إىل 

أن القانــون ســيحل إحــدى أبــرز املشــكالت 

ويعتقــد  وأربيــل.  بغــداد  بــن  العالقــة 

ــاً  مراقبــون أن القانــون ســيكون حــاًل جذري

للخــالف بشــأن الــروة النفطيــة بــن بغــداد 

وأربيــل، بــل وينظــم جميــع ملفــات الطاقة 

يف عمــوم العــراق، بحســب قولهــم.

وعــد باحثــون سياســيون أن قانــون النفــط 

ينتظــر املناقشــة منــذ 2005، مشــددين عى 

ــع  ــل التوزي ــون يكف ــراق إىل قان ــة الع حاج

العــادل للــروات وتقليــل الخالفــات بــن 

املنتجــة،  واملحافظــات  واإلقليــم  املركــز 

بخاصــة يف األوضــاع الدوليــة التــي شــهدت 

ارتفــاع أســعار النفــط عامليــاً، وبالنتيجــة 

فــإن العــراق بحاجــة إىل واردات إضافيــة 

ــراره. ــن وراء إق م

ــون  ــود قان ــة بن ــث ان »صياغ ــول باح ويق

لكــن  صعبــة،  ليســت  والغــاز  النفــط 

التناحــر الســيايس الشــديد هــو مــن يعــوق 

االتفــاق«، مشــرياً إىل أن »حــل الخالفــات ال 

يتــم بالتريحــات املتفائلــة أو املتشــنجة أو 

التهديــد مــن قبــل أي طــرف والتنظــري مبدى 

حاجــة العــراق للقانــون، بــل بالجلــوس إىل 

طاولــة املفاوضــات وحــل النقــاط التــي 

ــازالت  ــم التن ــون وتقدي ــرار القان ــر إق تؤخ

مــن قبــل كل طــرف مــن أجــل مصلحــة 

ــراق.  الع

وكشــف متخصصــون عــن أن قانــون النفــط 

والغــاز يعــد مــن أبــرز القوانــن التــي مــن 

شــأنها حلحلــة األزمــة بــن بغــداد وأربيــل، 

التــي  األخــرية  التحــركات  بعــد  ال ســيا 

ســبقت وأعقبــت تشــكيل حكومــة محمــد 

ــة  ــارات متبادل شــياع الســوداين وإجــراء زي

بــن الجانبــن، وقالــوا انــه »يف ظــل انفتــاح 

ســيايس ملمــوس، وتعــاون لحســم امللفــات 

حصلــت  وأربيــل،  بغــداد  بــن  العالقــة 

ــة  ــة طويل تفاهــات مشــركة تطــوي مرحل

مــن الخالفــات، وشــهدت الســاحة العراقيــة 

ــن  ــية ب ــركات سياس ــرية تح ــة األخ يف اآلون

اإلقليــم والحكومــة االتحاديــة مــن أجــل 

حســم ملــف قانــون النفــط والغــاز، الــذي 

ــي مــن شــأنها  ــن الت ــرز القوان يعــد مــن أب

املشــكالت  مــن  كثــري  حــل  يف  اإلســهام 

أربيــل  بــن  الطاقــة  بقطــاع  املتعلقــة 

وبغــداد«.

ــاز  ــط والغ ــة النف ــاً للجن ــه وفق ــروا أن وذك

يف الربملــان العراقــي، فــإن هنــاك بعــض 

ــط يف  ــة نف ــيس رشك ــا تأس ــات، منه املقرح

إقليــم كوردســتان ترتبــط بشــكل مبــارش 

ــا  ــة يف كل عملياته ــط االتحادي ــوزارة النف ب

تتضمــن  كــا  واإلنتاجيــة،  االســتخراجية 

أخــرى  رشكــة  إنشــاء  أيضــاً  املقرحــات 

ــتثار  ــة الس ــاز، وثالث ــتثار الغ ــة باس معني

الحكوميــة. املصــايف 

القانــون  أن  االقتصــاد  خــرباء  ويعتقــد 

ســيكون حــاًل جذريــاً للخــالف حــول الــروة 

ــل وينظــم  ــل، ب ــن بغــداد وأربي ــة ب النفطي

ــراق،  ــوم الع ــة يف عم ــات الطاق ــع ملف جمي

لكــن عــى لجنــة النفــط والغــاز أن تعمــل 

ــم،  ــد قوله ــى ح ــة، ع ــة القانوني ــع اللجن م

فضــال عــن اللجنــة العليــا املشــكلة بــن 

حكومتــي املركــز واإلقليــم ورشكــة )ســومو( 

الحلــول  إلمتــام الصيغــة املالمئــة لوضــع 

ــف. ــة يف املل ــاط الخالفي ــع النق لجمي

» التناحــر السياســي الشــديد هــو مــن 
يعــوق االتفــاق، و حــل الخالفــات ال يتــم 
ــة أو المتشــنجة أو  بالتصريحــات المتفائل
ــر  ــرف والتنظي ــل أي ط ــن قب ــد م التهدي
بــل  للقانــون،  العــراق  حاجــة  بمــدى 
بالجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات « ...
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توحيد القوتين »70« و »80«.. 
جهود للتحالف الدولي لدمج صفوف البيشمركة

ذكرت اذاعة »صوت 

أمريكا« في تقرير 

لها،  أن مستشارين 

عسكريين أمريكيين، 

وغيرهم من أعضاء 

التحالف الدولي، يقدمون 

االستشارة للقوات 

الكوردية من أجل 

تطويرها وإعدادها 

لمواجهة المخاطر 

المستقبلية المتمثلة 

بـ«اإلرهاب«، مشيرًا إلى 

أن »عمل مهم« من أجل 

توحيد صفوفها.

البيشــمركة، فيلي مــن  العســكرية  الوحــدات 

فإنهــا تعمــل بشــكل مســتقل عــن بعضهــا، 

ويأمــل املستشــارون العســكريون يف تغيــري 

ــع. ــذا الوض ه

ونقــل التقريــر عــن العقيــد يف الجيــش 

ــة  ــه إن الني ــن قول ــك كوغ ــي باتري األمري

ــن 6 و8 وحــدات  ــم عمــل مــا ب هــي تنظي

وجعــل هــذه الوحــدات نفســها بــأن تتبــع 

مبــارشة لــوزارة البيشــمركة مبــارشة، مضيفــا 

ــن 70 و 80  ــن الوحدت ــوات م ــذه الق ان ه

تنضــوي يف إطــار هــذه الوحــدات مــن أجــل 

ــكرية. ــة العس ــوات الكوردي ــد كل الق توحي

ــوة 70«  ــن »الق ــر أن الوحدت ــر التقري وذك

و«القــوة 80« مرتبطتــان الحزبن الرئيســين 

ــط االوىل  ــث ترتب ــتان، حي ــم كوردس يف إقلي

باالتحــاد الوطنــي الكوردســتاين، وترتبــط 

الثانيــة بالحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين، 

مضيفــا أن هنــاك »توتــر قديــم بــن الطرفن 

حــال دون تشــكيل قــوة عســكرية موحــدة 

ــم«. لالقلي

»القــوة 70«  قائــد  عــن  التقريــر  ونقــل 

مصطفــى شــورش قولــه إن »كل املشــكالت 

عــى  تؤثــر  طريقنــا  تعــرض  التــي 

البيشــمركة، وخطــوة تلــو الخطــوة، نواصــل 

العمــل باإلصالحــات التــي طلبهــا التحالــف 

بتطبيقهــا«. ســنقوم  و  )الــدويل(، 

واشــار اىل انــه تــم بالفعــل وضــع مجموعــة 

مــن الوحــدات العســكرية تحــت قيــادة 

وزارة البيشــمركة، وقــال شــورش أنــه »طاملــا 

ان هنــاك داعــش وارهابيــن، فهنــاك حاجــة 

ــة  ــيكون يف مصلح ــا س ــوات، مب ــد الق لتوحي

ــع«. الجمي

ــه رغــم تنامــي  ــي ان ــر االمري ــر التقري وذك

فــان  السياســية،  االحــزاب  بــن  التوتــر 

ــد  ــة توحي ــرون باهمي ــن يق ــة املقاتل غالبي

وانهــم  املحليــة،  العســكرية  القــوات 

ــكرين  ــارين العس ــربون أن دور املستش يعت

يف هــذه املرحلــة، حيــوي.

ونقــل التقريــر عن قــادة »القــوة 80« بابكر 

زيبــاري قولــه ان »للتحالــف األمريــي دور 

رئيــي يف عمليــة اإلصــالح هذه، ويشــكلون 

مســاعدة مفيــدة جــدا يقدمونهــا لنــا، ســواء 

كانــت ماليــة او مــن خــالل تقديــم الســالح، 

أو مــن خــالل تقديــم املشــورة لقــوات 

البيشــمركة«.

إال أن التقريــر لفــت إىل أن الخــرباء يعتربون 

أن مســألة توحيــد قــوات البيشــمركة تعتمد 

ــادة السياســين  ــى الق ــة املطــاف ع يف نهاي

وجعلهــا حقيقــة.

كــا نقــل التقريــر عــن محلــل الشــؤون 

ــد  ــه إن »توحي ــان قول ــوا عث ــة هي الكوردي

قــوات البيشــمركة، ليــس مســألة تقنيــة 

بحيــث انــك تجلــب مستشــارين عســكرين 

للمســاعدة يف هــذه التوحيــد، بــل أنــه 

الســيايس  القــرار  وهــذا  ســيايس،  قــرار 

ــن  ــتوى الحزب ــى مس ــذ ع ــب أن يتخ يتطل

الدميقراطــي الكوردســتاين واالتحــاد الوطنــي 

الكوردســتاين«.

وختــم التقريــر األمريي بالقول إن مســلحي 

ــل  ــدا، ويأم ــون تهدي ــوا ميثل ــا زال ــش م داع

الكثــريون هنــا يف االقليــم، بــان يشــكل هــذا 

الوضــع دافعــا لــدى األحــزاب السياســية من 

اجــل وضــع خالفاتهــم جانبــا، والركيــز عــى 

محاربــة العــدو املشــرك لهــم«.

واوضــح التقريــر، الــذي نرتــه االذاعــة 

مجلــة  وترجمتــه  اإلنجليزيــة،  باللغــة 

تقــوده  الــذي  التحالــف  إن  »فيــي«، 

الواليــات املتحــدة ضــد تنظيــم داعــش 

ــى  ــة ع ــوات الكوردي ــاعد الق ــايب، يس اإلره

البيشــمركة  إصــالح صفوفهــا، مضيفــا ان 

ــات املتحــدة يف  ــكا رئيســيا للوالي متثــل رشي

القتــال ضــد داعــش.

ــذه  ــة ه ــم فاعلي ــه رغ ــر ان ــاف التقري واض
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"من أجل االيزيديين".. 
دموع أنجلينا جولي في سنجار

فيلي

وقالــت صحيفــة "ديــي ميــل" الربيطانيــة يف خــرب ترجمتــه 

مجلــة »فيــي« إن "املمثلــة األمريكيــة انجلينــا جــويل 

أمضــت يومــاً عاطفيــاً يف منطقــة ســنجار وأنهــارت بالبــكاء 

ــا  ــي ارتكبه ــازر الت ــار املج ــا وآث ــع عــى ضحاي وهــي تتطل

ــا". ــت آالف الضحاي ــش(، وأوقع ــم )داع تنظي

ــكار،  ــزة األوس ــزة بجائ ــويل، الفائ ــر أن "ج ــح التقري وأوض

ــتغرام" يف  ــى "انس ــا ع ــى صفحته ــور ع ــدة ص ــرت ع ن

ــايض". ــاء امل ــنجار األربع ــا إىل س ــايل لزيارته ــوم الت الي

وكتبــت انجلينــا جــويل عــى صفحتهــا وقــد بــدت الدمــوع 

يف عينهــا يف الصــور املنشــورة: "يــوم عاطفــي مــع صديقتــي 

ناديــا مــراد، التــي ترفــت بقضــاء اليــوم معهــا بســنجار يف 

العراق".

ــى  ــزة ع ــراد الحائ ــة م ــا نادي ــويل ان "صديقته ــت ج وبين

جائــزة نوبــل للســالم، تقــوم بأمــور كثــرية مــن خــالل 

واملجتمعــات  االيزيديــن  ملســاعدة  ناديــة  مبــادرة 

االخــرى، وان النــاس يف ســنجار يتعافــون بعــد معاناتهــم 

مــن خــالل "الــراع واالبــادة الجاعيــة".

ــا جــويل شــوهدت للمــرة  ــر اىل ان "انجلين ولفــت التقري

ــة  ــر رشك ــزور مق ــا ســنجار، وهــي ت ــل زيارته االخــرية قب

ــربع  ــويل تت ــا أن "ج ــس"، مضيف ــور يف باري ــريالن للعط ج

مبدخولهــا مــن العمــل اإلعــالين لركــة العطــور، لصالــح 

ــة". ــال الخريي األع

ونقــل التقريــر عــن جــويل قولهــا مشــرية اىل ناديــة مــراد، 

ــة  ــه يف قري ــأت في ــذي نش ــزل ال ــي اىل املن ــد اخذتن "لق

القدميــة حيــث قــام مســلحو  كوجــو، واىل مدرســتها 

)داعــش( بفصــل النســاء والرجــال قبــل اســتعبادهم 

وقتلهــم جاعيــا".

وأشــارت جــويل ايضــا اىل ان ناديــة مــراد اصطحبتهــا 

ــو"،  ــكان كوج ــات س ــا رف ــت فيه ــي دفن ــربة الت اىل "املق

ــوا يف عــداد املفقوديــن، وان  مضيفــة أن "كثرييــن مــا زال

ــة". ــق العدال ــل تحقي ــن أج ــتمر م ــال مس النض

)االبــادة  هاشــتاغ  االمريكيــة  النجمــة  واســتخدمت 

االيزيديــة(.

ولفتــت "ديــي ميــل" إىل ان ســنجار بلــدة تقــع يف قضــاء 

ســنجار يف محافظــة نينــوى، وكان عــدد ســكانها يقــدر يف 

العــام 2013 حــوايل 90 ألفــا ويغلــب عليهــم االيزيديــون، 

وان فريــق التحقيــق التابــع لألمــم املتحــدة خلــص إىل أن 

االدلــة التــي جمعهــا عــززت النتائــج االوليــة بــان متطــريف 

ــرب  ــم ح ــانية وجرائ ــد اإلنس ــم ض ــوا جرائ ــش ارتكب داع

ضــد املجتمــع املســيحي بعــد أن ســيطروا عــى نحــو 

ثلــث البــالد يف العــام 2014.

ترجمة: مجلة »فيي«

كشــفت النجمــة العالميــة انجلينــا 
جولــي، عــن قضائهــا يومــًا عاطفيــًا 
فــي قضــاء ســنجار مــع الناشــطة 
وفيمــا  مــراد،  ناديــة  االيزيديــة 
نشــر  بعــد  دموعهــا  انهالــت 
القضــاء  الــى  زيارتهــا  عــن  صــور 
)داعــش(  مجــازر  علــى  واطالعهــا 
بحــق االيزيدييــن، أكــدت أن النضــال 
مســتمر مــن اجــل تحقيــق العدالــة.
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رحلة خالص الكورد الفيليين من التبعية 
من أين تبدأ وعند أي نقطة تنتهي؟       

يتطلب من المواطن 

الكورد الفيلي الراغب 

بالحصول على 

الجنسية العراقية 

وحقوق المواطنة 

في البالد كـ«عراقي 

أصلي«، أن يجلب 

كتاب تأييد من 

مجلس المحافظة بأنه 

ينتمي لهذه الشريحة 

من شرائح المجتمع 

إلحالة اضبارته من 

سجل األجانب إلى 

العراقيين وفق 

قانون رقم 26 لسنة 

.2006

فــــــيلي
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ويــرى مختصــون أن هــذا اإلجــراء يزيــد 

ــد  ــاة الكــورد الفيليــن خاصــة عن مــن معان

ــي  ــر »ســيئة الصيــت« الت مراجعتهــم لدوائ

كانــت يف مبناهــا نفســه يف عهــد النظــام 

الســابق قــد ُجمعــوا فيهــا وُهّجــروا عربهــا، 

ووضعــت إشــارات الرقــن والقيــد والتجميد 

ــراء عــى ســجالتهم. ــة الحم والعالم

ويدعــو املختصــون إىل نقــل جميــع ســجالت 

ــب إىل  ــعبة األجان ــن ش ــن م ــورد الفيلي الك

كيفيتهــا القانونيــة مــا قبــل صــدور قــرارات 

مجلــس قيــادة الثــورة املنحــل، بعيــداً عــن 

هــذا اإلجــراء الفــردي الــذي ُيثقــل املواطــن 

الكــوردي الفيــي جســديا ونفســيا، يف وقــت 

مــا يــزال يخشــون فيــه مــن قــدوم حكومــة 

ــفريهم  ــود لتس ــة وتع ــم بالتبعي ــد تصفه ق

إىل خــارج البــالد مــع مصــادرة أموالهــم 

ــم. وحقوقه

مساواة يف الحقوق

يؤكــد النائــب عــن الكــورد الفيــي، حســن 

مــردان، أن »تحويــل الكــورد الفيليــن الذين 

هــم عراقيــون أصــالء مــن ســجل األجانــب 

وضعهــم  ُيحّصــن  العراقيــن  ســجل  إىل 

ــذه  ــن ه ــون م ــوا يتأمل ــث كان ــي، حي النف

ــة  ــيء حكوم ــن مج ــون م ــة، ويخش القضي

قــد تعتربهــم تبعيــة إيرانيــة وتســفرهم 

ــم«. ــم وحقوقه ــذ أمواله وتأخ

أن  »فيــي«،  ملجلــة  مــردان  ويضيــف 

للجنســية  الفيــي  الكــوردي  »امتــالك 

العراقيــة هــي ضــان لحقوقــه يف البــالد 

العراقيــن«. كســائر 

وكان النائــب الكــوردي الفيــي، قــد كشــف 

بــدء  عــن  الجــاري(،  )2 شــباط  يــوم  يف 

رئيــس  مــن  بإيعــاز  إجــراءات حكوميــة 

مجلــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداين 

يف  الفيليــن  الكــورد  ســجالت  بنقــل 

ــب اىل  ــعبة األجان ــن ش ــية م ــر الجنس دوائ

العراقيــن، مبينــاً أن هــذه املوافقــة جــاءت 

بعــد تقدميــه طلبــاً بهــذا الشــأن.

وأظهــرت وثيقــة تحصلــت عليهــا مجلــة 

رئيــس  مكتــب  عــن  صــادرة  »فيــي« 

مجلــس الــوزراء بتاريــخ )16/ 1/ 2023( 

ــل  ــة بتحوي ــر الداخلي ــب وزي ــاز ملكت االيع

ســجل رشيحــة الكــورد الفيليــن مــن ســجل 

األجانــب اىل ســجل العراقيــن.

غــري أن مستشــار شــؤون الكــورد الفيليــن يف 

مجلــس النــواب العراقــي، فــؤاد عــي أكــرب، 

قــال إن »هــذا الطلــب غــري صحيــح وليــس 

يف محلــه، ألن قانــون 26 لعــام 2006 منــح 

ــن  ــة مل ــية العراقي ــي الجنس ــوردي الفي الك

يجلــب تأييــداً مــن مجلــس املحافظــة بأنــه 

فيــي، وُيحــال ســّجله وإضبارتــه مــن قســم 

واآلالف  العراقيــة،  إىل  األجانــب  تبعــات 

فعلــوا هــذا األمــر وفــق هــذا القانــون«.

الفيي غري املسيحي

ويشــري عــي أكــرب خــالل حديثــه ملجلــة 

ــرة الجنســية أوضحــت  ــي« إىل أن »دائ »في

ســبب رضورة مراجعــة الكــوردي الفيــي 

ــم  ــات عنه ــك معلوم ــا ال متتل ــرة، بأنه للدائ

ــة  ــن التبع ــه م ــم بكامل ــي ُيخرجــوا ملفه ل

اإليرانيــة، عــى خــالف املســيحي اذ ُيكتــب 

فيــه الديانــة، لذلــك ليــس لديهــم إمكانيــة 

ــم«. ــارات لوحده ــحب اإلضب س

ويضيــف عــي أكــرب »وعنــد إمتــام الكــوردي 

ــح  ــاً، مُين ــا حالي ــول به ــة املعم ــي اآللي الفي

شــهادة الجنســية العراقيــة وفــق املــادة )3 

أ( وُيعامــل كأنــه عراقــي ألول مــرة يحصــل 

التبعــات  كل  وُتلغــى  الشــهادة،  عــى 

ــة«. القدمي

دائرة »سيئة الصيت«

ــدر  ــل الســيايس، حي ــرى املحل ــه ي مــن جهت

الفيــي، مراجعــة الكــورد الفيــي لدوائــر مــا 

ــا  ــة ومنه ــن والبريوقراطي ــا الروت ــزال فيه ت

دائــرة الجنســية وباألخــص يف منطقــة ســيد 

إدريــس يف الكــرادة تتســبب لــه مبعانــاة 

ــيئة  ــت س ــرة كان ــذه الدائ ــية »ألن ه نفس

الصيــت يف عهــد النظــام املباد، حيــث كانت 

تجمــع فيهــا أرس فيليــة وُتهّجــر وُتوضــع 

ــد  ــد والتجمي عليهــم إشــارات الرقــن والقي

ــجالتهم«. ــى س ــراء ع ــة الحم والعالم

ملجلــة  حديثــه  خــالل  الفيــي  ويدعــو 

ــرار  ــدار ق ــوزراء إىل »إص ــس ال ــي« رئي »في

حقيقــي يقــي باملوافقــة عــى نقــل جميــع 

شــعبة  مــن  الفيليــن  الكــورد  ســجالت 

ــة  ــا القانوني ــا إىل كيفيته ــب وعودته األجان

ــادة  ــس قي ــرارات مجل ــدور ق ــل ص ــا قب م

ــة  ــة إىل مراجع ــل، دون الحاج ــورة املنح الث

ــل  ــرة وتحمي ــذه الدائ ــي ه ــوردي الفي الك

ــاء«. ــن األعب ــري م ــه الكث كاهل

رأســه  الــذي  الســابق  النظــام  أن  يذكــر 

ــاق  ــود س ــة عق ــو ثالث ــن ولنح ــدام حس ص

إىل  الفيليــن  الكــورد  مــن  الشــبان  آالف 

ــم  ــزال مصريه ــا ي ــة وم ــري معلوم ــن غ اماك

مجهــواًل ويرجــح بأنهــم قضــوا يف املعتقــالت 

أو دفنــوا أحيــاء يف مقابــر جاعيــة.

ورشع نظــام البعــث يف نهايــة الســبعينيات 

ــرم  ــرن املن ــن الق ــات م ــة الثانيني وبداي

بحملــة كبــرية لتهجــري الكــورد الفيليــن، 

منهــم  العراقيــة  الجنســية  وســحب 

ــة  ــم املنقول ــم وامواله ــادرة ممتلكاته ومص

وغــري املنقولــة.

كــا تعــرض الكــورد الفيليــون للتســفري 

ــم  ــان حك ــل إب ــال والقت ــري واالعتق والتهج

الرئيــس األســبق أحمــد حســن البكــر يف 

عامــي 1970 و1975، ومــن بعــده نظــام 

صــدام حســن يف 1980، ويــرى مؤرخــون 

يــرون أن التهجــري جــاء بســبب انتاءاتهــم 

املذهبيــة والقوميــة.

وأصــدرت محكمــة الجنايــات العليــا حكمها 

التهجــري  جرائــم  بشــأن   2010 العــام  يف 

الكــورد  حقــوق  ومصــادرة  والتغييــب 

اإلبــادة  جرائــم  مــن  وعدهــا  الفيليــن 

الجاعيــة.

وأصــدرت الحكومــة العراقيــة يف الثامــن 

مــن كانــون األول 2010، قــرارا تعهــدت 

ــتهداف  ــيئة الس ــار الس ــة اآلث ــه بإزال مبوجب

الكــورد الفيليــن فيــا أعقبــه قــرار مــن 

مــن  آب  مــن  األول  يف  النــواب  مجلــس 

ــة التهجــري  ــه عملي العــام 2010، عــد مبوجب

والتغييــب القــري للفيليــن جرميــة إبــادة 

جاعيــة.

 مراجعة الفيلي لدوائر ما تزال فيها 
الروتين والبيروقراطية ومنها دائرة 
الجنسية تتسبب له بمعاناة نفسية 
»ألن هذه الدائرة كانت سيئة 
الصيت في عهد النظام المباد، حيث 
كانت تجمع فيها أسر فيلية وُتهّجر 
وُتوضع عليهم إشارات الترقين والقيد 
والتجميد والعالمة الحمراء على 
سجالتهم«



 العدد 230 
الســنة التاسعة عشر

ي
فيل

ــة
ســـ

ـــا
سي

  

21 2023
شباط | فبراير

20

فيلي

أشار تقرير عسكري أمريكي، إلى 
ما وصفها بـ«دروس« عديدة 
يمكن استخالصها من الحرب 

العراقية-اإليرانية في ثمانينيات 
القرن الماضي، على المستويين 
التكتيكي واالستراتيجي، وذلك 

لغرض االستفادة منها في 
فهم التكتيك المتبع بالحرب 
الروسية-األوكرانية الحالية، 

والتي شارفت على دخول عامها 
األول.

مقارنة بين حربّي مقارنة بين حربّي 
العراقية-اإليرانيةالعراقية-اإليرانية  
ووالروسية-األوكرانية.. الروسية-األوكرانية.. 
هذه الخالصةهذه الخالصة

األمريــي  روكــس«  أون  »وور  موقــع  وشــبه 

تقريــر  يف  العســكرية«  بالشــؤون  »املتخصــص 

ــام  ــكل ع ــروب بش ــي«، الح ــة »في ــه مجل ترجمت

الكاتــب  مؤلفــات  يف  التعيســة«  بـ«العائــالت 

تولســتوي. ليــو  الــرويس 

وأوضــح التقريــر، أن »املقارنــات التاريخيــة ميكــن 

أن تكــون تبســيطية وتقــود إىل افراضــات خاطئــة، 

لكــن ســتكون مــن الحاقــة أن يتــم تجاهــل 

ــخ  ــق يف التاري ــل، ألن التدقي ــكل كام ــخ بش التاري

ــاع  ــري أســئلة مهمــة لصن ــة، يث ــات املاضي واالخفاق

السياســة، وميكــن أن يســاعد يف إدارة األزمــات 

ــر. ــح أك ــكل ناج ــتقبلية بش ــة أو املس الحالي

وبحســب التقريــر األمريــي، فــإن خــالل 11 شــهراً 

ــة،  ــية األوكراني ــرب الروس ــدالع الح ــى ان ــى ع م

أجــرى كثــريون مقارنــات بالحــروب التاريخيــة 

الكوريــة  والحــرب  االوىل  العامليــة  كالحــرب 

ــة،  ــة الثاني ــرب العاملي ــة والح ــروب النابليوني والح

إال أن القليــل ذّكــر بالحــرب العراقية-اإليرانيــة 

1980-1988، وهــي حــرب تقــدم دروســا عــى 

املســتوين التكتيــي واالســراتيجي.

ــا  ــرب بأنه ــذه الح ــي، ه ــر األمري ــف التقري وص

مدمــرة وتســببت مبقتــل نحــو مليــون شــخص 

وجــرى خاللهــا اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة، 
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الــرق  يف  االســتقرار  زعزعــة  إىل  وأدت 

األوســط«، مضيفــا أن »الحــرب االيرانيــة 

ــة تتشــارك يف العديــد مــن الســات  العراقي

مــع الــراع الحــايل يف أوكرانيــا، وهــي ميكــن 

أن تســاعد يف فهــم أكــر عمقــا لغــزو رئيــس 

النظــام العراقــي الســابق صــدام حســن، 

لجــاره االيــراين، وكيفيــة االســتجابة الدوليــة 

ــة يف  ــاع السياس ــب صن ــن جان ــرى م ــا ج مل

ــري  ــرويس فالدمي ــس ال ــوم الرئي ــة هج معالج

ــن«. بوت

صّدام وبوتن

وأضــاف أن »هنــاك تشــابهاً واضحــاً بــن 

املراحــل االوىل لهاتــن الحربــن، فشــهدت 

ــادة  ــة ومض ــات رسيع ــن هج ــا املعركت كلت

ــراق  ــث كان الع ــى األرض، حي ــتيالء ع لالس

اســتوىل يف البدايــة عــى مســاحات شاســعة 

واســتوىل   ،1980 العــام  يف  األرايض  مــن 

عــى مواقــع مثــل مريفــان ومهــران ووصــل 

ــن 70  ــد ع ــافة تزي ــا ملس ــواز تقريب اىل األح

كيلومــرا داخــل إيــران، إال أن الدفاعــات 

مــن  االوىل  االشــهر  يف  تعــززت  اإليرانيــة 

التصــدي  عــى  وعملــت   1981 العــام 

للهجــات العراقيــة بحلــول مــارس/اذار مــن 

ــايل. ــام الت الع

ــا يف  ــية ألوكراني ــوات الروس ــزو الق ــد غ وبع

شــباط/فرباير 2022، قــام الــروس بتقــدم 

رسيــع ووصلــوا تقريبــا إىل كييــف يف غضــون 

أيــام قليلــة، لكــن وعــى غــرار مــا جــرى مــع 

ــش  ــوات صــدام حســن، واجــه جي ــوات ق ق

ــول  ــة بحل ــادة اوكراني ــات مض ــن هج بوت

ــاً  ــن األول، وفق ســبتمرب/ايلول واكتوبر/تري

ــر. للتقري

»بعــد  أن  إىل  األمريــي،  التقريــر  ولفــت 

املراحــل األوليــة لــكال الحربــن، فــإن القتــال 

ــع  ــتنزافا م ــا واس ــر ثبات ــط أك ــول اىل من تح

الركيــز عــى حــرب الخنــادق«، مبينــاً أن 

»الحــرب العراقيــة اإليرانيــة، متيــزت بتكتيــك 

واالســالك  الطويلــة  الخنــادق  خطــوط 

الشــائكة واالســتخدام املكثــف للمدفعيــة 

بشــكل مشــابه ملــا جــرى خــالل الحــرب 

االوىل«. العامليــة 

ــيا  ــا وروس ــت أوكراني ــام 2022، أقام ويف الع

شــبكات واســعة مــن الخنــادق املمتــدة عــرب 

جبهــة القتــال يف جنــوب ورشق أوكرانيــا، 

بــدال  املدفعيــة  اســتخدام  تفضيــل  مــع 

ــدت عاجــزة إىل حــد  ــي ب ــات الت مــن الدباب

ــر »وور أون  ــدم، بحســب تقري ــري يف التق كب

ــي. ــس« األمري روك

البعد الجغرايف

الهجــات  فــإن  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 

عــى  وااليرانيــة  العراقيــة  الصاروخيــة 

»حــرب  خــالل  البلديــن  عــرب  املدنيــن 

املــدن«، ورضب صــادرات النفــط يف مضيــق 

هرمــز خــالل »حــرب الناقــالت« ، تذكــر 

ــريا  ــة، مش ــة الحالي ــرب االوكراني ــا بالح ايض

ــات  ــت اضعــاف معنوي اىل ان موســكو حاول

املواطنــن االوكرانيــن مــن خــالل قصــف 

ــة  ــدرات االم ــل ق ــدات وتعطي ــدن والبل امل

ــة  ــة التحتي مــن خــالل الهجــات عــى البني

للطاقــة.

ــن تتشــابهان  ــان الحرب ــك، ف ــب ذل واىل جان

عى املســتوى الجغرايف االســراتيجي االوســع، 

حيــث كان كال النزاعــن مهمــن بدرجــة كبــري 

عــن  وتراقبهــا  االوســع  الــدويل  للمشــهد 

كثــب دول طــرف ثالــث، ففــي الثانينــات، 

انخرطــت الــدول مــن طــريف النــزاع بالحــرب 

البــاردة وأرســلت العديــد مــن الدول اســلحة 

اىل ايــران والعــراق، او كليهــا، كــا يف حالــة 

ــا. ــات املتحــدة وبريطاني الوالي

ــراع رأس  ــدر ال ــة، يتص ــرب الحالي ويف الح

اجنــدة السياســة الخارجيــة العامليــة، حيــث 

فيــا تلقــت اوكرانيــا مســتوى كبــريا مــن 

الدعــم مــن مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر 

الغربيــة، شــهدت روســيا مســتوى اقــل مــن 

وهــي  والسياســية  العســكرية  املســاعدة 

ــران. ــن اي ــا م بغالبيته

هنــاك  فــإن  األمريــي،  للتقريــر  ووفقــاً 

ــان باالقتصــاد العاملــي  أرضاراً الحقتهــا الحرب

ــرة  ــان ظاه ــهد النزاع ــة، وش ــة الطاق وصناع

االرتفــاع الحــاد يف أســعار الطاقــة وتداعيــات 

ــة اخــرى ملموســة يف أنحــاء العــامل  اقتصادي

ــة. كاف

قضم األرض

غــزو  فــإن  صــّدام،  حــرب  غــرار  وعــى 

ــود  ــى وج ــهد ع ــا يش ــا أيض ــن ألوكراني بوت

ذات  حــدود  عــى  تتحــارب  دول  فكــرة 

اهميــة تاريخيــة ومطالبــات مبواقــع مركزيــة 

مرتبطــة بالهويــة الوطنيــة، فبينــا يتــوق 

بوتــن اىل اســرجاع قــوة االتحــاد الســوفيتي 

ــا  ــس له ــا لي ــان اوكراني ــكا ب ــابق متمس الس

ــإن  ــيا، ف ــة خــارج روس ــة دول الحــق يف اقام

ــت  ــى ارض كان ــا ع ــراق تصارع ــران والع إي

متثــل اهميــة لــكال النظامــن الســباب وطنيــة 

او دينيــة، يف اشــارة إىل محافظــة خوزســتان 

االيرانيــة التــي كانــت مهمــة بالنســبة اىل 

صــدام حســن النهــا تضــم عــددا كبــريا مــن 

العــرب، يف حــن كان النظــام االيــراين يتطلــع 

يف  الشــيعية  املقدســة  االماكــن  إىل  ايضــا 

ــالء. ــف وكرب ــراق، كالنج الع

بعد اسراتيجي

ــدروس  ــن ال ــي، ان م ــر األمري ورأى التقري

الطبيعــة  مــن خــالل  انــه  ايضــا  املهمــة 

املطولــة للحــرب االيرانية-العراقيــة وانــزالق 

دمــوي  طريــق  نحــو  النهايــة  يف  الــراع 

ــد الســنة األوىل  ــن بع ــل، لك مســدود وطوي

ــى  ــال حت ــرية القت ــن الحــرب، تباطــات وت م

ــاين ســنوات  ــد مث ــت الحــرب اخــريا بع توقف

تقريبــا، لتصبــح واحــدة مــن اطــول الحــروب 

التقليديــة يف القــرن العريــن.

وتابــع: »برغــم اننــا مــا زلنــا عنــد اقــل مــن 

ــة، اال ان الغــزو  عــام عــى الحــرب االوكراني

عــن  اوكرانيــا  ودفــاع  الفاشــل،  الــرويس 

نفســها، والوتــرية البطيئــة التــي دخلتهــا 

ــن ان  ــتاء، ميك ــهور الش ــع ش ــرب االن م الح

تكــون مــؤرشا عــى ان هــذه الحــرب تســري 

ــرب  ــه الح ــارت علي ــا س ــل مل ــاه ماث يف اتج

العراقية-االيرانيــة.

وبعدمــا لفــت التقريــر اىل مــؤرشات عــى ان 

الحــرب قــد تســتمر لســنوات قادمــة، خاصــة 

مــع اســتعادة الــروس لخريســون، وتوقعــات 

بانتقــال 300 الــف جنــدي رويس جديــد اىل 

امليــدان االوكــراين، نبــه إىل أن »يف حــال كان 

ــا  ــا اىل حدوده ــودة اوكراني ــو ع ــدف ه اله

ــاع السياســة  ــزو، فيجــب عــى صن ــل الغ قب

الحــرب قــد تكــون  أن يدركــوا أن هــذه 

ــة«. طويل

ودعــا التقريــر صنــاع السياســة اىل النظــر 

املوســعة  الغربيــة  املســاعدة  بامكانيــات 

والرغبــة السياســية يف اســتمرار الدعــم، كــا 

طالــب حلفــاء اوكرانيــا الغربيــن بـ«تحديــد 

رؤيــة دقيقــة تعطــي االولويــة للوحــدة 

املتعــددة االطــراف بــن الحلفــاء وقــادرة 

عــى تحديــد عواقــب هــذا االنخــراط يف 

السياســة  بــان  مذكــرا  الرقيــة،  اوروبــا 

ــة  ــة- العراقي ــرب اإليراني ــاه الح ــة تج الغربي

ــة  ــوذج لحال ــكل من ــات، تش ــالل الثانيني خ

ادارة  يف  النجــاح  بعــدم  تتعلــق  دراســة 

االزمــات«.

أسلحة محرمة

بـ«الخطــر  التقريــر،  وصفــه  مــا  وحــول 

األكــرب«، نبــه إىل أن املقارنــة ليســت ممكنــة 

باســتخدام  يتعلــق  فيــا  الحربــن  بــن 

اســلحة الدمــار الشــامل، اذ ان صــدام حســن 

»الخــردل«  غــاز  كبــري  بشــكل  اســتخدم 

»الســارين«  مثــل  االعصــاب  وغــازات 

االيرانيــة. القــوات  ضــد  و«التابــون« 

لكــن يف الحــرب األوكرانيــة، روســيا مل تشــن 

حتــى االن هجومــا باســلحة الدمــار الشــامل، 

ــاق  ــع النط ــي واس ــر تكتي ــر ن اال ان خط

لالســلحة النوويــة قــد ازداد منــذ شــباط/

فربايــر 2022، بحســب التقريــر األمريــي.

ونــوه التقريــر، إىل أن »العــراق اســتخدم 

ــط  ــايس فق ــكل اس ــة بش ــلحة الكيميائي االس

عندمــا نجحــت ايــران يف عكــس املوجــة، 

ــة،  ــا داخــل االرايض العراقي وشــنت هجاته

ــار  ــا صــدام حســن اىل اســلحة الدم ومل يلج

ــوط  ــاوز الخط ــم تج ــا ت ــامل، إال عندم الش

وجــودي  تهديــد  هنــاك  وكان  الحمــراء 

ــري  ــب ان يث ــا يج ــو م ــة، وه ــل للدول محتم

املخــاوف بشــان الخطــوط الحمــراء بالنســبة 

اىل بوتــن«.

ــا اىل روســيا  ــال ضــم اوكراني ورأى أن »احت

شــبه  اســتعادة  محاولــة  أن  إال  ضئيــل، 

جزيــرة القــرم التــي تحتلهــا روســيا منــذ 

العــام 2014، ميكــن ان ينظــر اليهــا الكرملــن 

ــى االرايض  ــيطرة ع ــة للس ــا محاول ــى انه ع

الروســية، وســتكون عواقــب ذلــك وخيمــة«.

وخلــص التقريــر األمريــي، إىل أن »مثــل 

هــذه املقارنــات ميكــن ان تكــون مفيــدة 

ــا مــن اجــل تشــكيل السياســة عندمــا  احيان

ــكل ذيك«. ــات بش ــذه املقارن ــم ه تت

ــول  ــره بالق ــي، تقري ــع األمري ــم املوق واختت

ــاع  ــكار ميكــن ان تســاعد صن إن »هــذه االف

السياســة عــى تحديــد كيفيــة االســتمرار 

عــى  وتســاعدهم  لألزمــة،  االســتجابة  يف 

تجنــب االخطــاء املكلفــة، إذ أن التاريــخ 

لديــه الكثــري لــي يعلمــه، فقــط إذا ُطرحــت 

ــة«. ــئلة صحيح أس
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ــرى  ــي«؛ حــول ذك ــة »في ــه مجل ــرا ترجمت ــة تقري ــة الربيطاني ــرت الصحيف ون

التظاهــرة التــي جــرت يف 15 شــباط/فرباير 2003، وأجــرت مقابــالت مــع 

ــرة،  ــى التظاه ــهودا ع ــوا ش ــة، كان ــخصيات بريطاني ــن وش ــؤولن وصحفي مس

وخلصــت إىل أن املتظاهريــن كانــوا عــى الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ، وهــم 

ــة  ــزام مبحاول ــاركوا يف االلت ــم تش ــى كل يشء، إال أنه ــم ع ــدم اتفاقه ــم ع برغ

إســكات قــرع طبــول الحــرب، أو عــى األقــل ملحاولــة منــح مفتــي األســلحة 

ــار  ــلحة الدم ــى أس ــور ع ــت للعث ــن الوق ــدا م ــدة مزي ــم املتح ــن لألم التابع

ــري  ــوين بل ــا ت ــوزراء وقته ــس ال ــاب رئي ــا خط ــد عليه ــي كان يعتم ــامل الت الش

ــوش. ــورج ب ــبق ج ــرييك االس ــس االم والرئي

ولفــت التقريــر؛ إىل التنــوع الــذي مّيــز التظاهــرة التــي شــارك فيهــا االشــراكيون 

ــكان  ــاء وس ــات واألطب ــال والجمعي ــاء واألطف ــات والنس ــون والراهب والفوضوي

األريــاف وغريهــم، وذلــك تحــت شــعارات مــن بينهــا "الحــب وليــس الحــرب"، 

مشــريا إىل أنــه كان هنــاك تظاهــرات ماثلــة يف عواصــم أخــرى حــول العــامل، 

والتــي تعتــرب رمبــا الحشــود األكــرب يف تاريــخ البريــة، حيــث بــدأت التظاهــرات 

ــا  ــال وموســكو، وضمــت م ــو وماني ــت اىل طوكي ــم ســيدين، وانتقل ــد ث يف اوكالن

يقــدر بنحــو 3 ماليــن شــخص يف رومــا، و5 ماليــن آخريــن يف املــدن االســبانية.

ونقــل التقريــر شــهادات متنوعــة عــن ذلــك اليــوم، مــن بينهــا املمثــل مــارك 

ريالنــس الــذي قــال ان "تدفــق الغضــب مــن النــاس كان شــيئا جميــال للغايــة".

كــا نقــل التقريــر عــن العراقيــة غــادة رزوقــي التــي كانــت تعيــش يف املنفــى 

ومعارضــة لنظــام صــدام حســن، وعملــت كمندوبــة نقابيــة يف لنــدن ملــدة 15 

عامــا، وشــاركت يف نشــاط تحالــف "أوقفــوا الحــرب"، انهــا حاولــت التنســيق 

مــع الشــبكات األخــرى يف كافــة أنحــاء العــامل، مشــرية إىل أنهــا كانــت تشــارك 

يف التظاهــرات طــوال حياتهــا، لكــن هــذه التظاهــرات املليونيــة ضــد الحــرب، 

كانــت شــيئا مختلفــا.

وتســتذكر الناشــطة العراقيــة انــه يف منتصــف شــهر كانــون الثاين/ينايــر العــام 

2003 أدركــت أن عــدد الذيــن سيشــاركون يف التظاهــرة املوعــودة، ســيتخطى 

النصــف مليــون إنســان، مشــرية إىل أنهــا تلقــت اتصــاال هاتفيــا مــن ســيدة تبلــغ 

مــن العمــر 80 عامــا، اتصلــت بهــا وهــي تبــي لعــدم قدرتهــا عــى املشــاركة يف 

املظاهــرة وأنهــا تخطــط لتســتلقي بجســمها عــى الطريــق احتجاجــا. 

كانت بسبب العراق.. 
التظاهرة المليونية األكبر في تاريخ بريطانيا: شهود عن معارضي الحرب

ذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية، أنه 

قبل 20 سنة، شهدت بريطانيا أكبر تظاهرة 

في تاريخها، وشارك فيها أكثر من 1.5 مليون 

شخص، رفضا للحرب على العراق، مضيفة 

انه برغم ان هذه االحتجاج السلمي لم يمنع 

الحرب، اال ان اثاره ما زالت حاضرة حتى اآلن. 

فــــــيلي
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ــت  ــي كان ــامات الت ــر باالنقس ــر التقري وذّك

ايلــول/  11 هجــات  بعــد  فيــا  قامئــة 

ســبتمرب 2001، وارصار بلــري عــى وقــوف 

األمــرييك،  حليفهــا  جانــب  إىل  بريطانيــا 

ــا يف  ــرة أيض ــت ظاه ــامات كان ــي انقس وه

مكاتــب تحريــر وســائل اإلعــالم، مضيفــا ان 

صحيفــة "األوبزرفــر" كانــت منقســمة حــول 

دعــم الحكومــة يف جهودهــا للحصــول عــى 

ــرب.  ــدة للح ــم املتح ــن األم ــض م تفوي

وتابــع أنــه يف ســياق التخــوف مــن مســرية 

ــي  ــود الرئي ــرج العم ــة، خ ــالم الضخم الس

للصحيفــة الربيطانيــة ليتحــدث عــن الخيــار 

األقــل ســوءا واملتمثــل باملــي عــى مضــض 

إىل جانــب األغلبيــة يف بريطانيــا التــي تتقبل 

العمــل العســكري إذا كانــت مدعومــا مــن 

جانــب مجلــس األمــن الــدويل". 

كــا أن الصحيفــة منحــت مســاحة لخطــاب 

بلــري الــذي ألقــاه يف ذلــك اليــوم، حيــث قال 

انــه "اذا كان هنــاك مليــون شــخص يف تلــك 

ــخاص  ــدد األش ــن ع ــل م ــذا اق ــرية، فه املس

ــا  ــام به ــي ق ــروب الت ــوا يف الح ــن قتل الذي

صــدام". كــا انتقد بلــري املتظاهريــن ضمنيا 

بإشــارته إىل أنهــم يخاطــرون بالــدم يف حــال 

أدت حركتهــم االحتجاجيــة اىل بقــاء صــدام 

حســن يف الســلطة.

وتنــاول التقريــر الراعــات الداخليــة لــدى 

عــن  وتحــدث  التظاهــرة،  يف  املشــاركن 

تجربــة العراقيــة االملانيــة ناجيــة العــي، 

ــة  ــات الدولي ــتاذة للدراس ــل اس ــي تعم الت

يف جامعــة بــراون، وكانــت ايضــا قياديــة يف 

ــها  ــمي نفس ــة تس ــائية عراقي ــة نس مجموع

عــى  والحــرب  العقوبــات  ضــد  "نســاء 

العــراق".

ونقــل التقريــر عــن العــي قولهــا "كنــا 

غــري مرتاحــن دامئــا إزاء بعــض األنشــطة 

ــات والحــرب،  ــة املناهضــة للعقوب الربيطاني

حيــث اعتقدنــا أنهــا غالبــا مــا تتســر عــى 

الفظائــع التــي ارتكبهــا نظــام صدام حســن، 

وانهــا مــن خــالل تركيزهــا عــى الغــرب 

ــة  ــرية اعتذاري ــا كث ــت احيان ــايل، كان اإلمربي

أو تغــض الطــرف عــن صــدام"، مضيفــة 

انــه "كان لــدى النــاس مشــاعر مختلطــة 

بشــكل كبــري حتــى داخــل عائلتــي"، حيــث 

كان الجميــع ضــد العقوبــات النهــا اتاحــت 

لنظــام صــدام الســيطرة بشــكل أكــرب عــى 

املواطنــن، إال أنــه فيــا يتعلــق بالغــزو، فإن 

العائلــة كانــت منقســمة، حيــث ان الغــرب 

لــن يحقــق الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 

ــارات أخــرى؟ أم هــي  ــاك خي ــل كان هن فه

ــور؟ ــن الديكتات ــات وب ــن العقوب ــا ب م

ــه  ــاندز فان ــب س ــب الشــهري فيلي ــا الكات ام

ــا غــريت  ــدن عــى انه يشــري اىل تظاهــرة لن

حياتــه، ويقــول "كنــت هنــاك مــع زوجتــي 

ــال  ــرح األطف ــف ط ــة، وكي ــا الثالث وأطفالن

ــا ادهشــني".  ــري مــن األســئلة وهــو م الكث

ــن أعضــاء  ــر بشــهادات ع ــر التقري ــا ذك ك

الوزيــر  ومنهــم  الحكومــة،  داخــل  مــن 

هــو  قــال  الــذي  كــوك  روبــن  الراحــل 

يشــاهد حشــود التظاهــرات العابــرة، أن 

"عــددا كبــريا منهــم، عــى مــا اعتقــد مل 

تصــوت لحــزب العــال حتــى أصبــح طــوين 

بلــري زعيــا، ورمبــا ال يصوتــون االن لحــزب 

العــال مجــددا".

ــورت،  ــري ش ــوزراء كل ــس ال ــو مجل ــا عض أم

مــن حــزب العــال، فقــد انتقــدت أداء 

وزيــر  وتواصــل  وقتهــا  بلــري  حكومــة 

الخارجيــة جــاك ســرو مــع نظــريه األمريــي 

كولــن بــاول، واضافــت ان مــا جــرى "يفــر 

ــا  ــيئا نقي ــاس ش ــث اراد الن ــال( حي ــزب الع ــا لح ــن )رئيس ــي كورب ــاب جريمي ــبب انتخ س

ــة".  ــدوب عميق ــك الن ــت تل ــا زال ــا، وم ومبدئي

وقالــت شــورت انــه "حقيقــة خوضنــا الحــرب أضعفــت شــعور النــاس بــأن التظاهــر ميكــن 

ــل  ــر جع ــإن التظاه ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك ــه ع ــد ان ــي اعتق ــرق، اال انن ــق أي ف أن يحق

ــد  ــة ديفي ــة فشــل حكوم ــت إىل قضي ــم". ولفت ــن أن تتجاهله ــة م ــات حــذرة للغاي الحكوم

كامــريون يف الحصــول عــى تفويــض للمشــاركة يف قصــف ســوريا يف العــام 2013 كان مثــاال 

ــان  ــدن( ف ــرة لن ــن )تظاه ــب كثريي ــببت بغض ــا تس ــة بعدم ــث أن الحكوم ــك، حي ــى ذل ع

السياســين كانــوا خائفــن مــن تكــرار املشــاركة يف حــرب. وتابعــت "عــى األقــل، هــذا هــو 

ــل". األم

ترجمة: مجلة »فيي«
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ــراق  ــة يف الع ــّزات األرضي ــرار اله ــار تك  وأث

املخــاوف لــدى املواطنــن مــن احتاليــة 

انهيــار بناياتهــم، فيــا تســتعد وزارة االعار 

محــددات  لعمــل  العراقيــة،  واالســكان 

ــزم  ــاين، تلت ــع املب ــائية لجمي ــة انش تصميمي

بهــا الدوائــر واملكاتــب الهندســية الحكومية 

واألهليــة، لتكــون املبــاين آمنــة يف حــال 

ــول  ــات بدخ ــل توقع ــزالزل، يف ظ ــوع ال وق

ــام 2050. ــة ع ــة الزلزالي ــراق املنطق الع

وتســتمر الهــزّات األرضيــة يف رضب مناطــق 

ات األرضية.. 
ّ
تداعيات الهز

العراق أمام 
حقبة جديدة 

من البناء

ــن  ــة أم عــذراء م ــت المواطن كان
كربــالء تســتعد لبنــاء قطعــة 
فــي  متــرًا  الـــ150  ذات  أرضهــا 
الهــّزات  أن  غيــر  المحافظــة، 
األرضيــة المتكررة أجبرتها على 
ــواده  ــاء وم ــر خريطــة البن تغيي
تقــول  مســبقًا،  عدتهــا  التــي 
لمجلــة »فيلــي« »كان فــي بالــي 
خريطــة وجمعــت األمــوال وفــق 
لكــن  التقليديــة،  البنــاء  مــواد 
البنــاء جميعهــا  مــواد  غّيــرت 
والســالمة  الحمايــة  يوّفــر  بمــا 

لعائلتــي مــن الــزالزل«. 

ــجل  ــا ُس ــا م ــراق، آخره ــن الع ــة م مختلف

اليــوم يف أربيــل بقــوة 3.9، ويف ســهل نينوى 

املنطقــة  تعيــش  وقــت  يف   ،4.3 بشــدة 

نشــاطاً زلزاليــاً منــذ الزلــزال املــزدوج املدمر 

ــا وشــال ســوريا  ــوب تركي ــذي رضب جن ال

ــذي  ــاري، وال ــهر الج ــن الش ــادس م يف الس

ــة. ــزات اإلرتدادي ــاله آالف اله ت

محددات تصميمية

ــارات  ــي لالستش ــز الوطن ــر املرك ــول مدي يق

الهندســية، أحــد تشــكيالت وزارة اإلســكان 

»العمــل  إن  مــدب،  حســن  والبلديــات، 

ــة انشــائية  جــاٍر لوضــع ُمحــددات تصميمي

الطوابــق  ذات  ســواء  املبــاين،  لجميــع 

املتعــددة أو املنــازل، لتكــون آمنــة يف حــال 

حــدوث الــزالزل، ألنــه مــن املتوقــع أن 

يدخــل العــراق عــام 2050 ضمــن املنطقــة 

يف  الــزالزل  وتــرب  بالعــامل،  الزلزاليــة 

بغــداد تحديــداً«.

وأشــار مــدب خــالل حديثــه ملجلــة »فيــي«، 

تكــون  املحــددات ســوف  »هــذه  أن  إىل 

فــــــيلي
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ميكــن أن تتــرر حســب قــّوة الزلــزال وقّوة 

البنــاء، لكــن يف البنــاء االعتيــادي التقليــدي 

الطابــوق  مــن  مبنيــة  الجــدران  تكــون 

والســقف يكــون كونكريــت مســّلح، فهــذه 

ــزالزل«.  ــر بال تتأث

ويعــزو مختصــون أســباب إنهيــار املبــاين إىل 

ثالثــة أســباب رئيســية، وبينــا حــددوا أهــم 

أنــواع األبنيــة املقاومــة للــزالزل، أكــدوا 

ــاء واإلرشاف  عــى أهميــة جــودة مــواد البن

الهنــديس عنــد إنشــاء املبــاين.

األبنية املقاومة

ــم، أن  ــارس كري ــدس املــدين، ف ــح املهن يوّض

بالشــكل  واملنفــذة  املصممــة  »املنشــآت 

الصحيــح قــادرة عــى مقاومــة الــزالزل دون 

ــة  ــواع هــذه األبني ــار، ومــن أهــم أن أن تنه

ــدة  ــن أعم ــون م ــي تتك ــة الت ــي الهيكلي ه

خرســانية، واملبــاين ذات االرتفاعــات القليلــة 

واملتوســطة، فهــي تكــون أكــر ُمقاومــة مــن 

ــة«. ــات العالي ــاين ذات االرتفاع املب

ولفــت كريــم خــالل حديثــه ملجلــة »فيــي«، 

ــة  ــار األبني إىل أن »األســباب الرئيســية النهي

يعــود إىل نقــص الحديــد الخرســاين، وضعف 

التصاميــم  وكذلــك  املقــاوم،  األســمنت 

الهندســية، فهــذه لهــا دور أســايس يف ثبــات 

ــة«.   ــار األبني أو انهي

»مثلث« الهّزات األرضية 

ــة  ــواء الجوي ــة األن ــالم هيئ ــر إع ــدد مدي ح

العراقيــة، عامــر الجابــري، يف تريــح ســابق 

ــّزات  ــث« مناطــق اله ــي«، »مثل ــة »في ملجل

األرضيــة يف العــراق، مبينــاً أن العــراق ليــس 

فيــه املؤثــرات الطبيعيــة التــي تتســبب 

ــن بحــار  ــرة األرض م ــة الصخــور وق بحرك

ــة شاســعة. عظمــى ومناطــق جبلي

األنــواء  هيئــة  أن  إىل  الجابــري،  وأشــار 

الجويــة والرصــد الزلــزايل مشــّخصة املناطــق 

التــي تعتربهــا مثلــث تقريبــاً )جمجــال 

وكالر يف الســليانية، وخانقــن ومنــديل يف 

ــاً إىل  ــدرة يف واســط(، الفت ــاىل، وقضــاء ب دي

ــي تحصــل  ــة الت ــّزات األرضي أن معظــم اله

داخــل العــراق وقــد يشــعر بهــا املواطنــون 

أحيانــاً، ال تخّلــف خســائر بريــة أو ماديــة.

مواد البناء

ــاء،  ــال البن ــري يف مج ــاول والخب ــرح املق ي

هشــام الدخيــل، املــواد املســتخدمة يف البناء 

بالقــول إن »العــراق ال يــزال يســتخدم مــواد 

البنــاء التقليديــة رغــم وجــود طــرق حديثــة 

ــدول املتقدمــة فقــط،  ــان وال ــا يف الياب لكنه

وصاحــب  املقــاول  ضمــري  يبقــى  حيــث 

املــواد ذات املواصفــات  البنــاء يف توفــري 

العامليــة الجيــدة، فضاًل عــن رضورة اإلرشاف 

ــه«.   الهنــديس علي

ويوّضــح الدخيــل يف حديــث ملجلــة »فيي«، 

أن »طبيعــة البنــاء تختلــف بــن منطقــة 

وأخــرى، فمثــاًل يف الغربيــة يســتخدمون 

ــر  ــو الحجــر املتوف ــوق فه ــن الطاب إذا مل يك

البلــوك  يســتخدمون  الشــال  ويف  فيهــا، 

ــى  ــط فع ــق الوس ــا يف مناط ــوط، أم املضغ

أنهــم ال  إال  البلــوك  مــن وجــود  الرغــم 

ــاء  ــو بن ــوق وه ــتخدمون الطاب ــون يس يزال

املناطــق الجنوبيــة«.

النواحــي  كل  مــن  »األســلم  أن  ويؤكــد، 

ــا الرمســتون فهــو مــادة  ــوق، أّم هــو الطاب

خفيفــة وُيفضــل اســتخدامها يف املناطــق 

ــى  ــؤذي حت ــن ي ــو ل ــزالزل، فه ــة لل املعرّض

ــوك  ــة بالبل ــخص مقارن ــى الش ــع ع وأن وق

ــالية،  ــق الش ــتخدم يف املناط ــب املس الصل

وبالوقــت نفســه يكــون مــادة عازلــة يف 

الصيــف والشــتاء، وأســعاره قريبــة مــن 

البلــوك«.

وينبــه املقــاول إىل رضورة »االبتعــاد عــن 

املــواد الرديئــة، إذ لهــا مــردود عكــي عــى 

جــودة البنــاء، حيــث رسعــان مــا ينهــار 

يف حــال حصــول أي يشء«، مشــرياً إىل أن 

»املصانــع املحليــة منتجاتهــا جيــدة وعليهــا 

ــري  ــك تث ــتورد لذل ــالف املس ــى خ ــة، ع رقاب

ــا«. ــتوردة مخاوفن ــواد املس امل

عــى  وتــوّزع  العــراق  يف  تنتــر  ثقافــة 

جميــع الدوائــر الهندســية، ونأمــل بإصــدار 

أمــر وزاري أو مــن األمانــة العامــة لتطبيــق 

بالتصاميــم  االنشــائية  املحــددات  هــذه 

لتكــون املبــاين آمنــة أثنــاء الــزالزل، وقريبــاً 

ــوص«.  ــذا الخص ــراً به ــد مؤمت ــوف يعق س

»إذا  أنــه  أوضــح،  اآلمنــة،  املبــاين  وعــن 

هيــاكل  فيهــا  مســتخدم  املبــاين  كانــت 

كونكريتيــة عاموديــة متصلــة مــع الســقوف 

فهــذه آمنــة، أّمــا إذا مل يســتخدموها فهــذه 

»األسلم من كل »األسلم من كل 
النواحي هو الطابوق، النواحي هو الطابوق، 
أّما الثرمستون فهو أّما الثرمستون فهو 
مادة خفيفة وُيفضل مادة خفيفة وُيفضل 

استخدامها في استخدامها في 
المناطق المعّرضة المناطق المعّرضة 

للزالزل، فهو لن للزالزل، فهو لن 
يؤذي حتى وأن يؤذي حتى وأن 

وقع على الشخص وقع على الشخص 
مقارنة بالبلوك مقارنة بالبلوك 

الصلب المستخدم في الصلب المستخدم في 
المناطق الشمالية، المناطق الشمالية، 

وبالوقت نفسه يكون وبالوقت نفسه يكون 
مادة عازلة في الصيف مادة عازلة في الصيف 

والشتاء، وأسعاره والشتاء، وأسعاره 
قريبة من البلوك«.قريبة من البلوك«.
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ــق  ــل تتعل ــراءات وتفاصي ــوزارة إج ــدى ال ل

املناهــج، خصوصــا  ومواكبــة  بتحديثــات 

وأن بعــض املناهــج أصبحــت بإطــار عاملــي 

مشــرك، أي تأليفــه مشــرك مــع جهــات 

معنيــة ومتخصصــة، كذلــك بعــض املناهــج 

خاضعــة ملراجعــة دوليــة، مثــل مناهــج 

العلــوم والرياضيــات وغريهــا«.

ــا أن  ــي«، »ك ــة »في ــف الســيد ملجل ويضي

»ضرورة أم إرباك«.. 
جدل حول دعوة رئاسية 

لتغيير المناهج الدراسية 
في العراق

الجمهوريــة  رئيــس  دعــوة  أثــارت 

عبداللطيــف رشــيد، إلــى تغييــر المناهج 

الدراســية في العراق، جداًل بين األوســاط 

بعضهــم  عّدهــا  حيــث  االكاديميــة، 

التطــورات  لمواكبــة  ضروريــة  خطــوة 

ــن  ــدوا آخري ــا أك ــم، بينم ــة بالعال الحاصل

أن التغييــر المســتمر للمناهــج ُيربــك 

ال  عندمــا  خاصــة  التربويــة،  العمليــة 

ُتجهــز الكتــب بالوقــت المناســب للطلبــة، 

التدريــس  أنهــا ُتضعــف طرائــق  كمــا 

والمدرســين. المعلميــن  لــدى 

فيــلي

عريــة تســاعد يف إعــداد جيــل واع متعلــم 

العديــد مــن  بلــده يف  يســتطيع خدمــة 

املجــاالت.

مراجعة مستمرة

يقــول  الدعــوة،  هــذه  عــى  وتعليقــا 

كريــم  الربيــة،  وزارة  باســم  املتحــدث 

الســيد، إن »املناهــج تخضع دامئــاً للمراجعة 

للتــايش مــع كل املتغــريات الروريــة، وأن 

ــه  ــي قول ــس العراق ــان عــن الرئي ونقــل البي

ــمولية  ــات الش ــاء، إن »الحكوم ــالل اللق خ

كانــت ســبباً يف تراجــع مســتوى التعليــم يف 

البلــد، ويجــب بــذل الجهــود الحثيثــة مــن 

أجــل االرتقــاء بــه ووضــع خطــط مدروســة 

لتغيــري املناهــج الدراســية لــكل املراحــل 

العــر«،  متغــريات  مــع  يتــاىش  ومبــا 

وخطــط  برامــج  تبنــي  رضورة  مؤكــدا 

ــري املناهــج الدراســية  ــا رشــيد، إىل تغي ودع

التعليــم  مــن  ابتــداء  كافــة،  املراحــل  يف 

اإلبتــدايئ لغايــة الجامعــي، مبــا يتــاىش مــع 

متغــريات العــر، وذلــك خــالل لقائــه، أول 

أمــس الثالثــاء، وفــداً مــن العلــاء واملبدعن 

واملخرعــن يف مختلــف االختصاصــات يف 

قــر بغــداد، بحســب بيــان صــادر عــن 

ــة. ــة العراقي الرئاس
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ــوزارة تعــاون مــع الجهــات واملؤسســات  لل

ــوزارة(  ــب، وهــي )ال ــة يف هــذا الجان املعني

وتحديثــات  تغــريات  أي  مــع  تتــاىش 

وتثمــن  وســهولة،  مبرونــة  املناهــج  يف 

كل الدعــوات ســواء كانــت مــن رئيــس 

الجمهوريــة أو أي جهــة أخــرى يف هــذا 

األمــر، وتــرى بــأن مــن واجبهــا أن ُتغــري 

متــى مــا كانــت هنــاك رضورة«.

توصيات للتغيري

يؤكــد عضــو لجنــة الربيــة النيابيــة، صبــاح 

حبيــب، أن »اللجنــة عقــدت اجتاعــا قبــل 

ــورة  ــية بص ــج الدراس ــة املناه ــهر ملناقش ش

عامــة، وتــم تقديــم توصيــات إىل هيئــة 

بعــض  لتغيــري  الربيــة  وزارة  يف  الــرأي 

املــواد الدراســية للمراحــل كافــة، مــن األول 

ــريا  ــدادي«، مش ــادس االع ــدايئ إىل الس االبت

أنــه  إىل  »فيــي«،  خــالل حديثــه ملجلــة 

»مــن املحتمــل أيضــا إضافــة بعــض املناهــج 

ــية«.  ــوف الدراس ــف الصف ــرى ملختل األخ

أمر واقع

بابــل  محافــظ  مستشــار  يقــول  بــدوره 

الربــوي،  واملــرف  الربيــة،  لشــؤون 

رئيــس  »دعــوة  إن  ربــاط،  عبداألمــري 

الجمهوريــة لتغيــري املناهــج الدراســية أمــر 

واقــع، إذ أن كل املــواد الدراســية تحتــاج 

إمــا إىل تغيــري أو تحديــث، ألننــا نعيــش يف 

ــاج إىل  ــك نحت عــامل متطــور ومتســارع، لذل

مواكبــة هــذه األحــداث املتغــرية برعــة«. 

ويضيــف ربــاط ملجلــة »فيــي«، أن »معظــم 

إىل  االبتدائيــة  مــن  الدراســية  املناهــج 

ــاج إىل أن ُتحــّدث وأن ُيغــرّي  ــة تحت الجامعي

قســم منهــا، وأن وزارة الربيــة قــررت يف 

وقــت ســابق اســتحداث منهــج جديــد وهــو 

األخالقيــة وإدخالهــا إىل األول االبتــدايئ مــن 

ــاج  ــج تحت ــك كل املناه ــل، لذل ــام املقب الع

نســتطيع  والتغيــري، حتــى  التحديــث  إىل 

ــامل«. ــة يف الع ــورات الحاصل ــة التط مواكب

ــا عــى  ــة، أكــدت عزمه ــت وزارة الربي وكان

اســتحداث مــادة الربيــة االخالقيــة لجميــع 

املراحــل الدراســية، وأشــار وزيــر الربيــة 

ــوزارة،  ــان لل ــي يف بي ــي الدليم ــابق ع الس

)23 شــباط 2022(، إىل أن »الــوزارة عازمــة 

الربيــة  كتــاب  بتأليــف  الــروع  عــى 

الصــف  مــن  ابتــداًء  وُيــدرس  األخالقيــة 

األول االبتــدايئ وصــواًل إىل مرحلــة الســادس 

عــى  فصولــه  ســتركز  الــذي  اإلعــدادي 

ــا  ــة العلي ــل األخالقي ــم وامُلث ــام بالقي االهت

يف املجتمــع وغرســها«.

إرباك للتعليم

مــن جهــة ثانيــة، تــرى الباحثــة االجتاعيــة، 

املناهــج  »تغيــري  أن  الخطيــب،  وردة 

ــة  ــج التعليمي وللحصــول عــى أفضــل النتائ

يجــب عــرض هــذه املــواد عــى باحثــن 

العطلــة  خــالل  تكــون  وأن  مختصــن، 

التــدرّب  واملدرســن  للمعلمــن  ليتســنى 

بصــورة  الطالــب  إىل  وإيصالهــا  عليهــا 

صحيحــة«. 

جيد ولكن..

بدورهــا تقــول الربويــة، إرساء النراوي، إن 

»تغيــري املناهــج الدراســية أو اإلضافــة عليها 

يؤثــر بشــكل عــام عــى املســتوى التعليمــي 

حيــث - وكــا أشــارت وردة الخطيــب - 

يكــون يف وقــت متأخــر، فبــدال مــن تغيريهــا 

ــع  ــنى توزي ــة، ليتس ــة الصيفي ــالل العطل خ

الكتــب عــى الطــالب يف بدايــة الســنة دون 

ــة  ــع بداي ــأيت م ــا ت ــرى أنه ــات، ن أي معّوق

العــام الــدرايس، وعندهــا يحــدث نقصــا 

يف توفريهــا لجميــع الطلبــة، مــا يضطــر 

ــات«. ــن املكتب ــا م ــم إىل رشائه بعضه

وتتابــع النــراوي خــالل حديثهــا ملجلــة 

»فيــي«، »لكــن مــن ناحيــة أخــرى، أن تغيري 

املناهــج ومواكبــة العــامل والتكنولوجيــا أمــر 

جيــد، وحبــذا لــو القامئــن عــى تبديــل 

ــن ذوي االختصــاص،  ــوا م املناهــج أن يكون

ــا  ــد تغيريه ــج بع ــا أن املناه ــرى أحيان إذ ن

ــض  ــور، ويف بع ــن األم ــري م ــد إىل الكث تفتق

األحيــان يــأيت تصحيــح او إضافــة لبعــض 

مشرف التربوي:
 »دعوة رئيس 

الجمهورية لتغيير 
المناهج الدراسية أمر 
واقع، إذ أن كل المواد 

الدراسية تحتاج إما 
إلى تغيير أو تحديث، 
ألننا نعيش في عالم 

متطور ومتسارع، لذلك 
نحتاج إلى مواكبة 

هذه األحداث المتغيرة 
بسرعة«

العمليــة  إربــاك  إىل  يــؤدي  املســتمر 

ــباب،  ــدة أس ــود إىل ع ــك يع ــة، وذل الربوي

أولهــا أن املنهــاج يكــون ضعيفــا لكونــه يــأيت 

عنــد بدايــة العــام الــدرايس ومل يتــم االطالع 

عليــه بالشــكل املناســب، خاصــة مــن ناحيــة 

القــدرة االســتيعابية لألطفــال واملعلمــن 

أنفســهم، فــال يكونــوا مهيئــن لــه، وبالتــايل 

ال يتــم اســتيعابه بالطريقــة الصحيحــة«.

أن  »فيــي«،  ملجلــة  الخطيــب  وتضيــف 

ــون  ــة يعان ــاء أمــور الطلب »الكثــري مــن أولي

مــن عــدم قــدرة أطفالهــم عــى اســتيعاب 

املناهــج الدراســية بســبب التغيــري املســتمر 

ــك  ــة، لذل ــل االبتدائي ــة يف املراح ــا، خاص له

املواضيــع، لذلــك نأمــل أن يكــون هنــاك 

ــر«. ــذا األم ــاه له انتب

وتشــري الربويــة إىل رضورة »إضافــة مناهــج 

الوطنيــة،  الربيــة  كتــاب  مثــل  جديــدة 

ــى  ــب معن ــم الطال ــم ُيعّل ــاب مه ــو كت فه

ــة  ــج الربي ــك منه ــن، وكذل ــة والوط الوطني

األرسيــة الــذي كان ملــدارس البنــات خاصــة، 

لتعليمهــن الطبــخ وبعــض الحــرف اليدويــة 

ورشح بعــض األمــور عــن األرسة، لذلــك 

ــاب«. ــذا الكت ــر يف ه ــاد النظ ــل أن ُيع نأم
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قانون الموازنة يراوح مكانه ...قانون الموازنة يراوح مكانه ...

الماليــة  اللجنــة  اعلنــت  فيمــا 
النيابيــة فــي اليــوم االخيــر مــن 
عــام 2022 علــى لســان عضــو 
فيهــا، أن موازنــة عــام 2023 
عليهــا  التصويــت  المقــرر  مــن 
مــن قبــل الحكومــة االتحاديــة 
وإرســالها للبرلمــان لمصادقتهــا 
فــي غضــون ايام، وفيما يشــكك 
قالــت  ذلــك،  فــي  المراقبــون 
اللجنــة الماليــة انهــا ســتكون 
كســابقاتها، مســتبعدة إجــراء 
أي تغييــر حقيقــي علــى مســّودة 

ــا. ــروع قانونه مش

فيــلي

انقضــاء  برغــم  انــه  املعلــوم  ومــن 

ســنة 2022 فلــم يجــر اقــرار موازنتهــا، 

وارجــع املتخصصــون ذلــك اىل أن هنــاك 

ــة  ــب املالي ــة بالجوان ــدة متعلق ــن ع قوان

واالقتصاديــة مــا زالــت يف رفــوف الربملــان 

العراقــي ومل ُتــرع لغايــة اليــوم، منهــا 

ينتظــر  الــذي  والغــاز  النفــط  قانــون 

 ،2005 عــام  منــذ  الربملــان  يف  التريــع 

بحســب قولهــم؛ ومل يتــم إقرارهــا مــن 

الــوزراء والنــواب.  قبــل مجلــّي 

 ويحــدد املتخصصــون أســباب االخفــاق يف 

ــيايس  ــراع الس ــة 2022 يف ال ــرار موازن اق

واألمنــي الــذي دار بــن اإلطــار التنســيقي 

ــدم  ــن ع ــه م ــا تبع ــدري، وم ــار الص والتي

حســم اختيــار رئيــس الجمهوريــة ورئاســة 

الحكومــة ألكــر مــن عــام منــذ انتخابــات 

تريــن األول 2021، وبعــد انتهــاء االزمــة 

ــاب  ــى انتخ ــية ع ــل السياس ــاق الكت باتف

رئيــس الجمهوريــة ومنــح الثقــة لحكومــة 

شــياع  محمــد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

بأنــه ســيقدم  الســوداين، تعهــد االخــري 

ــة لســنة  ــة االتحادي ــون املوازن مســودة قان

ــن. ــت ممك ــأرسع وق 2023 ب

ويف حــن يقــول نــواب، أن مجلــس الــوزراء 

ــة يف  ــون موازن ــرب قان ــداد ألك ــل اإلع يواص

تاريــخ الدولــة العراقيــة، مبينــن أن مجمــل 

تريليــون   220 إىل  يصــل  قــد  مبالغهــا 

دينــار، فانهــم يــرون أن التأخــري يف إقرارهــا 

ــت  ــن التصوي ــان، متوقع ــه الربمل ال يتحمل

ــة أشــهر.   ــا يف غضــون ثالث عليه

وينــوه املراقبــون اىل ان نوابــا عــدة تغــريت 

مواقفهــم بعــد ان كانــوا يطالبــون برعــة 

االقتصاديــة  ألهميتهــا  املوازنــة  اقــرار 

واملاليــة والرقابيــة؛ فانهــم بدلــوا مواقفهــم 

انهــم  اىل  املراقبــون  ويشــري  بحــدة، 

شاشــة  عــى  مــن  تابعــوا  واملشــاهدين 

التلفزيــون تريحــات لهــم يقولــون فيهــا؛ 

حســنا ومــا الضــري يف عــدم اقــرار املوازنــة 

ال بــأس يف ذلــك! وســط اســتغراب النــاس 

عــن هــذا التحــول بــن مواقفهــم املشــددة 

هــل ُتقـــر أم تؤجـل مثــــل سابقتــــها هــل ُتقـــر أم تؤجـل مثــــل سابقتــــها ؟؟
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عــى رضورة اقــرار واالرساع يف املوازنة قبيل 

تشــكيل الحكومــة الجديــدة وتبدلهــا بعــد 

ــى ان  ــون ع ــدد املتخصص ــكيل؛ ويش التش

املســألة يف غايــة االهميــة تتعلــق بحســاب 

االمــوال وطريقــة رصفهــا والرقابــة عليهــا، 

ــم. عــى حــد وصفه

املوازنــة  اقــرار  عــدم  ان  اىل  ويشــريون 

اقتصاديــة أخــرى منهــا  يعطــل قوانــن 

واملعــدين  الصناعــي  االســتثار  قانــون 

والتجــاري، فضــال عــن قانــون الراكــة 

بــن القطاعــات العامــة والخاصــة، وقوانــن 

الكتــل  اخفــاق  اىل  وملمحــن  أخــرى، 

والتيــارات السياســية طيلــة املــدة املاضيــة 

يف تحقيــق التحــول االقتصــادي املنشــود 

خدمــة للدولــة والشــعب، بحســب قولهــم.

غيــاب  أدى  فقــد  املتخصصــن  ووفــق 

عــى  ســلبية  تأثــريات  لظهــور  املوازنــة 

زيــادة  يف  حــددت  العراقــي،  املواطــن 

معــدالت البطالــة والفقــر نتيجــة تعــر 

اإلنفــاق االســتثاري يف داخــل املوازنــة، 

مطالبــن بــرورة تضمــن قانــون املوازنــة 

ــاع  ــج ارتف ــة »تعال ــرات واضح ــل فق املقب

 25% والفقــر   16.5% البالغــة  البطالــة 

ــن  ــر م ــغ أك ــكان البال ــوع الس ــن مجم م

ــع إىل  ــم املرتف ــمة، والتضخ ــون نس 40 ملي

%12.3، إضافــة للحــد مــن ارتفــاع أســعار 

دعــم  طريــق  عــن  املســتوردة  الســلع 

املنتــج املحــي«، عــى حــد وصفهــم.

ويتســاءل كثــري مــن النــاس، عــن الطريقــة 

تقــر  اذا مل  االقتصــاد  فيهــا  يــدار  التــي 

املوازنــة؛ وعــن هــذا يقــول املستشــار املــايل 

للحكومــة العراقيــة الدكتــور مظهــر محمــد 

ــان  ــة ف ــاب املوازن ــل غي ــه يف ظ ــح، ان صال

قانــون اإلدارة املاليــة النافــذ كان بديــال 

اســتثنائيا مهــا لتســيري شــؤون املاليــة 

املوازنــة  البــالد، مــع غيــاب  العامــة يف 

العامــة، مبينــا أنهــا سياســة ماليــة محــددة 

متــارس بوســاطتها آليــات الــرف يف داخــل 

ــات  ــل املروف ــا مياث ــي مب االقتصــاد العراق

الجاريــة الفعليــة التــي رصفــت بشــكل 

النيابيــة  املاليــة  اللجنــة  دعــت  كــا 

قانــون  ارســال  يف  االرساع  اىل  الحكومــة 

ــام 2023. ــة للع ــة العام ــة االتحادي املوازن

وقــال النائب االول لرئيــس اللجنة » نتمنى 

اال يكــون الوقــت اطــول عــى حســاب 

الفقــراء والشــعب العراقــي كــون البلــد 

بأمــس الحاجــة لتريــع القانون«، مشــددا 

بالقــول »ان القانــون يالمــس الطبقــات 

والعقــود  املتقاعديــن  ورشائــح  الفقــرية 

ــة، اذ مــن املنتظــر ارســال  واالجــور اليومي

املوازنــة؛ ليتســنى للجنــة املاليــة مناقشــتها 

النــواب للتصويــت  ورفعهــا اىل مجلــس 

عليهــا«، ومضيفــا »نحــن، يف اللجنــة املالية، 

ملتزمــون بإرســال كتــاب رســمي للمطالبــة 

بإرســال املوازنــة بعــد مــي وقــت طويــل 

عليهــا يف ادراج الحكومــة وعليهــا االلتــزام 

والدســتورية«،  القانونيــة  مبســؤوليتها 

ــريه. ــب تعب بحس

قوانيــن  يعطــل  الموازنــة  اقــرار  عــدم 
االســتثمار  قانــون  منهــا  اقتصاديــة 
الصناعــي والمعدنــي والتجــاري، وقانــون 
العامــة  القطاعــات  بيــن  الشــراكة 
والتيــارات  الكتــل  واخفقــت  والخاصــة، 
السياســية طيلــة المــدة الماضيــة فــي 
المنشــود  االقتصــادي  التحــول  تحقيــق 

والشــعب.. للدولــة  خدمــة 

واملــدارس وغريهــا مــن املشــاريع التــي 

تتعلــق بالحايــة االجتاعيــة ومكافحــة 

الفقــر وتوفــري فــرص العمــل واالســكان 

والتنميــة، بحســب بيــان ملجلــس النــواب؛ 

املاليــة  املبالــغ  تخصيــص  يف  املعتمــدة 

املهمــة  املشــاريع  إلنجــاز  املطلوبــة 

بتقديــم  تتعلــق  التــي  واالســراتيجية 

كاملستشــفيات  للســكان  الخدمــات 

وفــق  وعــى   ،2021 عــام  يف  متعاقــب 

أن  مبعنــى  شــهريا،   12/1 رصف  قاعــدة 

يجــري اعتــاد الــرف الشــهري وفقــا 

ــابقة. ــة الس ــة العام للموازن

ــة  غــري ان استشــارين يف السياســات العام

ــج  ــة ينت ــرون ان تعطــل املوازن ــة ي العراقي

االقتصــاد،  عــى  حــادة  تأثــريات  عنــه 

ــاريع  ــة مش ــة الدول ــدم إقام ــك ع ــن ذل م

اســتثارية جديــدة يف املحافظــات، وعــدم 

البنــاء  مشــاريع  إنجــاز  مــن  التمكــن 

واإلعــار يف املحافظــات التــي كانــت تحت 

ــى  ــه يعط ــا أن ــش، ك ــم داع ــة تنظي قبض

إشــارة ســلبية للمســتثمرين لــن يشــجعهم 

ــراق. ــتثار يف الع ــدوم واالس ــى الق ع

كــا ان غيــاب املوازنــة يــؤدي اىل منــع 

ــا بشــكل  ــة ووارداته تثبيــت نفقــات الدول

ــاء  ــن بق ــال ع ــه، فض ــط ل ــدروس ومخط م

جــزء كبــري مــن املــال العــام الكبــري حاليــا 

غــري مســتغل بصــورة ســليمة وارتفــاع 

نســبة االنكــاش يف األســواق العراقيــة؛ 

ــالوات  ــات وع ــف ترفيع ــؤدي لتوق ــا ي ك

املوظفــن.

وقــد ُذكــر ان برنامــج الحكومــة الجديــدة 

برئاســة محمــد شــياع الســوداين جعــل عى 

رأس أولياتــه دفــع مســودة قانــون املوازنــة 

لعــام 2023 إىل الربملــان، التــي حددتهــا 

اللجنــة االقتصاديــة النيابيــة بأنهــا مقــدرة 

معتمــدة  دوالر،  مليــار  و150  بــن 130 

ســعر رصف برميــل النفــط الواحــد بــن 70 

دوالرا. و75 

وأملحــت اللجنــة إىل تواجــد مــوارد جديــدة 

للموازنــة مثــل مكافحــة الفســاد الــذي 

الــدوالرات،  ماليــن  يوفــر  أن  يتوقــع 

الزراعــة  وتنشــيط  الســياحة  واســتثار 

التحويليــة  والصناعــات  والصناعــة 

عــن  فيــه  كشــفت  وقــت  يف  وغريهــا، 

»تضمــن املوازنــة مخصصــات البــرودوالر 

النفطيــة«. للمحافظــات 

ويشــدد أكادمييــون عــى أن املوازنــة تركــز 

عــى تأثــري اإلنفــاق الحكومي عى الســكان 

ــة  ــات املتنوع ــم الخدم ــق تقدي ــن طري ع

وانعكاســها عليهــم وعــى االقتصــاد الــكي، 

وتركــز أيضــا عــى األعــال واألنشــطة التــي 

تقــوم بهــا الوحــدات اإلداريــة، فيجــري 

ــه  ــوم ب ــذي تق ــج ال ــغ للربنام ــد املبال رص

ــوزارة ذاتهــا. ــوزارة وليــس لل ال

وانتقــدوا املوازنــة العامــة العراقيــة بشــكل 

عــام، قائلــن إنهــا ُتركــز عــى تحقيــق 

االعتبــار  دون  مــن  املاليــة  اإليــرادات 

األجــل،  أو طويــل  املتوســط  للتخطيــط 

اإلنتاجيــة  العوامــل  تقويــم  يجــري  وال 

ــز  ــدم الركي ــبب ع ــة بس ــات العام والنفق

ــة،  ــوارد املالي ــل للم ــى االســتعال األمث ع

بحســب وصفهــم.

االســراتيجي  التخطيــط  لجنــة  وبحثــت 

ــر  ــع وزي ــة م ــة النيابي ــة االتحادي والخدم

التخطيــط يف اوائــل شــهر شــباط 2023، 

والطريقــة  االســتثارية   2023 موازنــة 
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ضحايا االطالقات النارية في المباريات ضحايا االطالقات النارية في المباريات 
واقع اليم يتكرر واقع اليم يتكرر                       

ــج االخــرية »خليجــي25«  ــة الخلي  ويف بطول

ــم يكتــف  مل يشــذ االمــر عــن القاعــدة! فل

كثــري مــن النــاس بإطــالق االلعــاب الناريــة 

بــل تعــدى االمــر اىل اســتعال الرصــاص 

يف  االصابــات  عــرات  اوقــع  مــا  الحــي 

ــكان. ــوف الس صف

ــت  ــة قال ــة العراقي ــوزارة الصح ــان ل ويف بي

ان إصابــات االطالقــات الناريــة الناجمــة 

ــي يف  ــق العراق ــوز الفري ــال بف ــن االحتف ع

خليجــي 25 كانــت 72 حالــة، وترافــق ذلــك 

مــع  إصابــات حــوادث الطــرق التــي اقرنت 

باختتــام  البطولــة التــي اقيمــت يف البــرة 

و بلغــت 23 حادثــا بعــدد قتــى بلــغ 7 

ــات  ــات وإصاب ــا وقعــت وفي اشــخاص، في

بســبب التدافــع قبيــل الدخــول اىل املبــاراة 

وبلغــت  والعــراق،  عــان  بــن  النهائيــة 

ــت  ــة عولج ــاالت طارئ ــات 396 وبح االصاب

يف املدينــة الرياضيــة يف البــرة تجــاوزت 

722 واحيــل 106مصابــن اىل املستشــفيات.

واعلنــت وزارة الداخليــة االتحاديــة، القبــض 

ــد  ــار بع ــالق الن ــوا بإط ــًا قام ــى ٦٥مته ع

ــا  ــريب، في ــج الع ــاراة كأس الخلي ــاء مب انته

اشــارت اىل إصابــة 63 شــخصا بإطالقــات 

ــا،  ــب قوله ــراق، بحس ــوم الع ــة يف عم ناري

يف بيــان ذكــرت فيــه انــه “يف الوقــت الــذي 

ــداءات  وجهــت الجهــات األمنيــة وغريهــا ن

تؤكــد عــى االحتفــال بطريقــة حضاريــة 

واســتخدام  الهمجيــة  لغــة  عــن  بعيــداً 

عــى  البعــض  أرص  الناريــة،  العيــارات 

ــة، مــا أدى  االحتفــال بطريقــة غــري قانوني

ــداد  ــة بغ ــاً يف العاصم ــة ٢٤ مواطن اىل إصاب

ــالد«،  ــات الب ــة محافظ ــن يف بقي و٣٩ آخري

مشــرية اىل انــه برغــم »تحذيــر األجهــزة 

األمنيــة يف أكــر مــن مناســبة مــن خطــورة 

ــا  ــت بإجراءاته ــدان، رشع ــرف امل ــذا الت ه

األمنيــة وألقــت القبــض عــى ٢٧ متهــًا يف 

ــات،  ــة املحافظ ــن يف بقي ــداد و٣٨ آخري بغ

حيــث ســيتم تقديــم هــؤالء اىل العدالــة 

ــادل”. ــم الع ــوا جزاءه لينال

ــن  ــالغ ع ــكان اىل اإلب ــوزارة الس ــت، ال ودع

فــــــيلي

مع كل مباراة يلعبها الفريق 
العراقي لكرة القدم يحبس 

الناس انفاسهم خشية 
التعرض الى اصابات في 

االطالقات النارية التي 
تعقب كل مباراة يفوز فيها 
الفريق العراقي، وفي حين 

تجري االحتفاالت في الدول 
االخرى بفوز فرقها بمظاهر 

فرح شتى، ليس من بينها 
االطالقات النارية الحية؛ فان 
العراق يشهد وضعا مختلفا 
نظرا النتشار السالح وعدم 
تواجد قوانين فيما يتعلق 

بحيازته وضوابط استعماله.
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األشــخاص الذيــن قامــوا بإطــالق العيــارات 

ــي  ــاراة كأس خليج ــاء مب ــد انته ــة بع الناري

ــا. ــر، بحســب بيانه ــق هــذا األم ٢٥ وتوثي

وزارة  قالــت  ســابقة   إحصــاءات  ويف 

حالتــي  ســجلت  انهــا  العراقيــة  الصحــة 

ــاء،  ــال ونس ــم أطف ــة، بينه ــاة و89 إصاب وف

ومــن ضمنهــم امــرأة حامــل، جــراء إطــالق 

العيــارات الناريــة بفــوز املنتخــب الوطنــي 

ــع النهــايئ مــن  عــى نظــريه اإليــراين يف الرب

كأس أمــم آســيا الســابقة، داعيــة إىل رضورة 

ــن تحــد مــن هــذه الظاهــرة،  ــع قوان تري

اعتقــال  الداخليــة  وزارة  اعــالن  وبرغــم 

ــة خــالل  ــارات ناري ــوا عي عــدد ممــن أطلق

مــن  ومتابعــة  التــي جــرت  االحتفــاالت 

مثــل  العيــارات يف  تلــك  بإطــالق  يقــوم 

هــذه املناســبات مــن قبــل دوريــات رشطــة 

النجــدة، عــى حــد وصفهــا، فــان الظاهــرة 

تتواصــل بصــورة مفزعــة اىل الحــد الــذي 

ــوز  ــاس عــدم ف ــن الن ــري م ــى كث ــات يتمن ب

املنتخــب العراقــي يك ال تحــدث ضحايــا، 

بحســب املراقبــن.

ومثقفــون  مدنيــون  ناشــطون  واطلــق 

حملــة  ســابقة  مناســبة  يف  عراقيــون 

ــرة  ــذه الظاه ــر ه ــة مبخاط ــة للتوعي إعالمي

ومكافحتهــا حملــت عنــوان )مبــادرة وطنيــة 

ــاء يف  ــوايئ(، ج ــار العش ــالق الن ــف إط لوق

بيانهــا الصحفــي مــا نصــه  » تكــررت يف 

ــا  ــول أفراحن ــرة تح ــرية ظاه ــنوات األخ الس

بفــوز منتخباتنــا يف كــرة القــدم يف املباريــات 

الدوليــة إىل مــآٍس بعرات الضحايــا األبرياء 

بــن قتــى وجرحــى، نتيجــة إطــالق النــار يف 

الهــواء، وهــي ظاهــرة متخلفــة تثــري رعــب 

ــذي ال  ــى ال ــاص األعم ــن الرص ــن م املواطن

يعــرف مطلقــوه أيــن سيســقط أو يف أي 

جســد سيســتقر ليطفــئ الفــرح ويصنــع 

ويوقــع  بريئــة  دمــاء  ويســفك  مأســاة 

ــيمة«. ــة جس ــائر مادي خس

وقــد امتــألت صفحــات التواصــل االجتاعي 

»الفيســبوك« بصــورة مؤملــة لشــاب يحمــل 

ابنتــه الصغــرية التــي ماتــت بفعــل إطــالق 

نــاري يف االحتفــال بفــوز املنتخــب العراقــي 

عــى اإليــراين فيــا أجريــت عمليــة قيريــة 

المــرأة بســبب إطالقــات العيــارات الناريــة 

األم  أصيبــت  بعدمــا  نفســها  باملناســبة 

نــاري دخــل إىل بطنهــا واخــرق  بطلــق 

الرحــم وأصــاب الجنــن يف األســفل، بحســب 

ــع. ــك املواق تل

بــن األســباب الــذي جعلــه متوفــراً بــن 

املراهقــن الذيــن يتســابقون إلطــالق األعرية 

الناريــة مــن دون االكــراث ملــا قــد تســببه 

ــاًل  ــت فع ــوارث وقع ــن ك ــال م ــذه األفع ه

يف كثــري مــن املناطــق، عــى حــد وصفهــم؛ 

وينوهــون اىل أن »بعــض العشــائر والشــباب 

يف  بينهــم  فيــا  يتنافســون  أصبحــوا 

اســتخدام األســلحة يف األفــراح واملناســبات، 

حتــى بــات األمــر تقليــداً ال ميكن االســتغناء 

عنــه«، مشــريين إىل أنــه »ال تتواجــد بيانــات 

حقيقيــة بشــأن أعــداد ضحايــا الرصــاص 

العشــوايئ؛ لكــن تظهــر التقاريــر الطبيــة 

واألمنيــة أن األعــداد كبــرية جــداً وتقــدر 

مبئــات القتــى والجرحــى ســنوياً«، والفتــن 

إىل أن »أعــداد الضحايــا يف تزايــد مســتمر يف 

ظــل عجــز القــوات األمنيــة عــن الحــد مــن 

ــم. ــب تعبريه ــرة«، بحس ــذه الظاه ه

وتقــول اســتاذة يف علم االجتــاع إن »إطالق 

الرصــاص يف األفــراح واملناســبات ظاهــرة 

ــاب الوعــي  ــل عــى غي ــة ودلي غــري حضاري

لــدى مســتخدمي الســالح املنفلــت«، مبينــة 

أن كثــريا مــن العراقيــن، الســيا يف املناطــق 

الريفيــة والشــعبية، أصبحــوا ال يعــربون عــن 

أفراحهــم وأحزانهــم إال بإطــالق الرصــاص 

ــى  ــلبية، ع ــه الس ــري بنتائج ــن دون التفك م

حــد وصفهــا.

ــاص  ــالق الرص ــا »أن إط ــح يف حديثه وتوض

حــاالت  أقــى  البعــض  يــراه  العشــوايئ 

التنفيــس االنفعــايل، كــا أن عشــاق الســالح 

تعبــرياً  فيــه  ويجــدون  بــه  يســتمتعون 

ــات«،  ــع األوق ــرح والحــزن يف جمي عــن الف

الحكومــة  أن  ورأت  قولهــا،  بحســب 

العراقيــة، وحتــى لــو ســعت اىل إنهــاء هــذه 

الظاهــرة، فقــد تنجــح يف مناطــق وتفشــل يف 

مناطــق أخــرى وبخاصــة يف مناطــق الوســط 

ــي تشــدد  ــوب، بحســب االســتاذة الت والجن

عــى  إنــه »مــن الــروري حــر األســلحة 

بيــد الدولــة، ســواء كانــت األســلحة خفيفــة 

أو متوســطة، كونهــا تســّبب حالــة مــن 

ــن«. ــاة املواطن ــداً لحي ــوىض وتهدي الف

وقــال احــد املدونيــن يف منشــوره »يظهر ان 

ــة..  ــاذا هــذه الهمجي ــا مل ــق بن ــوز ال يلي الف

ــب  ــا ذن ــار م ــح بن ــراق اصب كل يشء يف الع

هــذه الطفلــة املســكينة«.

ــون  ــم أن القان ــه وبرغ ــون ان ــول مراقب ويق

العراقــي ُيعاقــب عــى حمــل الســالح مــن 

دون رخصــة حيــازة، وتصــل عقوبــة مطلقي 

النــار يف املناســبات إىل الســجن مــدة ثــالث 

ــتمراً.  ــار مس ــالق الن ــزال إط ــا ي ــنوات، م س

وحســب أرقــام صــادرة عــن وزارة الصحــة، 

ــار العشــوايئ يف املناســبات  ــإن إطــالق الن ف

ــاًل  ــن 60 قتي ــل ع ــا ال يق ــوع م تســبب بوق

وعــرات الجرحــى يف شــتى املحافظــات يف 

عــام 2022وحــده.

ومؤخــراً، أصــدر وزيــر الداخليــة تعليــات 

العيــارات  مطلقــي  باعتقــال  مشــددة 

الناريــة ومحاســبة املســؤولن األمنيــن يف 

املناطــق التــي تشــهد إطــالق نــار يف حــال مل 

يتخــذوا أي إجــراءات بحــق املتورطــن.

ــعر  ــون اىل أن س ــطون حقوقي ــت ناش ويلف

الذخــرية الرخيــص وتوفــر الســالح هــا مــن 
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 ونــود ان نفتتــح موضوعنــا باإلشــارة اىل 

العــراق ودولــة  بــن  االســعار  الفــرق يف 

مجــاورة، ففــي تركيــا يف العاصمــة انقــرة 

مثــال كان باإلمــكان االشــراك يف عــام 2022 

ــا  ــة أي م ــرية تركي ــة بـــ   250 ل لســنة كامل

يعــادل نحــو 13 دوالر بإمكانــك فيهــا ان 

يف  التلفزيــون  محطــات  جميــع  تشــاهد 

شــبكة مــن دون تقطــع يف غالــب االحــوال، 

وتجــري كذلــك االتصــاالت بوســاطة وســائل 

ــك ان  ــددة، ول ــي املتع ــل االجتاع التواص

تقيــس الفــرق يف الســعر، فأقــل اشــراك يف 

ــار أي مــا  العــراق اصبــح اآلن 35 الــف دين

ــد  ــهر واح ــن 23  دوالرا لش ــر م ــادل اك يع

ــكل  ــار ل ــعر 1500 دين ــراض الس ــط باف فق

دوالر، وبحســاب ســنة كاملــة يكــون الســعر 

276 دوالرا يف العــراق )يف تركيــا 13 دوالرا 

ــعار  ــن اس ــرق ب ــا الف ــظ هن ــط(؛ ويالح فق

ــذي  ــراق ال ــا والع ــن تركي ــة يف كل م الخدم

ذلــك  بأضعــاف  خطــوط  فيــه  تتواجــد 

قنــوات  مشــاهدة  اردت  مــا  اذ  الســعر، 

ــة. ــورة مالمئ ــون بص التلفزي

ــت"  ــراك "االنرن ــت فاش ــارج البي ــا خ   ام

ــادل نحــو 4  ــا يع املتجــول الشــهري يف تركي

دوالرات، امــا االشــراك يف العراق فاألســبوع 

الواحــد يكلــف نحــو 7 دوالرات وليــس اقــل 

مــن 28 دوالرا يف الشــهر، وبــرأي املتخصصن 

فــان املشــكلة يقــر بهــا الجميــع اال انهــم مل 

يســعوا للســيطرة عليهــا وظلــت االســعار يف 

تزايــد. وحتــى اشــراك مــا يســمى الكيبــل الضــويئ يؤكــد الســكان ان خدمتــه ســيئة ومتقطعــة 

وقــد ابلغــت بعــض مكاتــب االنرنــت يف بغــداد النــاس مؤخــرا بانهــا ســتعود اىل "االيرثلنــك" 

لســوء خدمــة الكيبــل.

ويف وقــت ســابق أطلقــت وزارة االتصــاالت العراقيــة خدمــة مــا اســمته اإلنرنــت املدعــوم، يف 

الوقــت الــذي يشــري فيــه مراقبــون إىل أن اإلنرنــت بالبــالد يعــاين بصــورة عامــة مــن مشــكالت 

عــدة، أبرزهــا التكلفــة املرتفعــة وضعــف الجــودة.

وأعلنــت وزيــرة االتصــاالت االتحاديــة يف مؤمتــر صحفــي منتصــف كانــون الثــاين 2023 

االتصاالت تعد بـ »المدعوم« االتصاالت تعد بـ »المدعوم« 
ومشتركون يعودون الى »االيرثلنك«

عــن إطــالق خدمــة اإلنرنــت املدعــوم، 

ــت  ــتقدم 10 غيغاباي ــة س ــة أن الخدم مبين

ــم  ــة دع ــك بغي ــة، وذل ــكل عائل ــة ل مجاني

العائــالت املتعففــة، بحســب قولهــا، مشــرية 

ــعة 100  ــة بس ــتوفر خدم ــوزارة س اىل ان ال

ــري  ــة غ ــد وبرع ــة للتجدي ــت قابل غيغاباي

محــددة لقــاء مبلــغ اشــراك ال يتجــاوز 15 

ألــف دينــار شــهريا )10 دوالرات(.

وأوضحــت الــوزارة أنــه ووفــق اإلحصائيــات 

فــإن نحــو %75 مــن العائــالت العراقيــة 

شــهريا  غيغابايــت   300 نحــو  تســتهلك 

ســتحصل  حــن  يف  متباينــة،  وبرعــات 

العائلــة الواحــدة ضمــن االشــراك املدعــوم 

عــى 300 غيغابايــت برعــة عاليــة مقابــل 

45 ألــف دينــار عراقــي )30 دوالرا( شــهريا، 

ــوزارة. ــب ال بحس

ــة النقــل  ــرى عضــو يف لجن ــذا الشــأن ي وبه

أســعار  خفــض  أن  النيابيــة  واالتصــاالت 

ــاعدا  ــال مس ــيكون عام ــت س ــة اإلنرن خدم

تكــون  أن  بــرط  الخدمــة  تحســن  يف 

لألســعار  ومنافســة  مناســبة  األســعار 

تعد معضلة االتصاالت في العراق تعد معضلة االتصاالت في العراق 
السيما شبكة االنترنت التي اصبحت السيما شبكة االنترنت التي اصبحت 

منفذ العراقيين األبرز إلدامة الصالت منفذ العراقيين األبرز إلدامة الصالت 
فيما بينهم في ظل مشكالت االتصال فيما بينهم في ظل مشكالت االتصال 
االعتيادي، من اهم ما يواجه السكان االعتيادي، من اهم ما يواجه السكان 

بسبب غالء الخدمة المقدمة.بسبب غالء الخدمة المقدمة.

فــــــيلي
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ــعار  ــاع أس ــا "بســبب ارتف ــة، معلق الخارجي

بــدأت  قيــايس  ملســتوى  اإلنرنــت  حــزم 

ــة تدخــل مــن خــارج  حــزم اإلنرنــت املهرب

البــالد"، الفتــا اىل أن خدمــة اإلنرنــت يف 

العــراق تعــد ضعيفــة قياســا باألســعار التــي 

ــه. ــد وصف ــى ح ــا، ع ــع مقابله تدف

ــة  ــاالت االتحادي ــالق وزارة االتص ــار إط وأث

ــريا، إذ  ــدال كب ــوم ج ــت املدع ــة اإلنرن خدم

يصــف متخصــص يف املجــال التقنــي "وهــو 

ــا  ــن" م ــة املحلي ــز الخدم ــد وكالء تجهي أح

طرحتــه الــوزارة بـ"الحــل الرقيعــي"، مشــريا 

ــن تغــري  ــت املدعــوم ل ــة اإلنرن اىل أن خدم

واقــع الخدمــة الحاليــة، بحســب قولــه، 

ــا  ــت م ــدر اإلنرن ــك إىل أن مص ــع ذل وأرج

يــزال هــو ذاتــه، اذ يــزود املشــرك باإلنرنت 

ــة ذاتهــا، أي مــن  بوســاطة الطــرق التقليدي

تــوزع  التــي  األبــراج  وأصحــاب  الــوكالء 

ــت. اإلنرن

ــت إىل  ــة اإلنرن ــال خدم ــة إيص ــد آلي وانتق

الســكان، املتمثلــة بتوفــري الــوكالء الخاصــن 

ــراج،  ــرب األب ــاس ع ــا للن ــة وتجهيزه للخدم

ــن هــذه  ــاد ع ــن االبتع ــد م ــه ال ب ــا أن مبين

ــا  ــوكالء، مقرح ــع ال ــاء جمي ــة وإلغ الطريق

أن يتعامــل املشــرك بشــكل مبــارش مــع 

ــه.  ــت، بحســب قول ــزة لإلنرن ــة املجه الرك

وتابــع "ال ميكــن تحســن الخدمــة وتخفيــض 

ــك، والســبب أن  ــق ذل ــف عــن طري التكالي

ــت،  ــعة 100 غيغاباي ــتكون بس ــة س الخدم

ــن تغطــي  ــإن هــذه الســعة ل ــة ف وبالنتيج

أكــر مــن 7 أيــام عــى مســتوى االســتعال 

ــراك  ــد االش ــتدعي تجدي ــا يس ــزيل، م املن

ــر يف غضــون الشــهر  3 مــرات يف أقــل تقدي

الواحــد، وبذلــك ســتكون التكلفــة أعــى 

مــن االشــراك الشــهري املفتــوح"، عــى حــد 

ــه. وصف

ــراج  ــاء اب ــن الغ ــث ع ــري الحدي ــا يج وفي

االنرنــت، نفــت وزارة االتصــاالت االتحادية، 

ــد  ــت بع ــة األنرن ــث خدم ــراج ب ــاء أب الغ

ــة ان  ــل الضــويئ، مبين ــاء مــروع الكاب انته

ــل. ــراج والكاب ــن "األب ــن ب الســكان مخريي

االتصــاالت  وزارة  باســم  املتحــدث  وكان 

قــد قــال منــذ 19 شــباط 2022 أن الــوزارة 

ــة  ــاذ دولي ــات نف ــاء بواب ــى إنش ــت ع عزم

نظاميــة وانهــا تعاقــدت مــع كــربى الركات 

مثــل  التحتيــة  البنــى  لتطويــر  العامليــة 

ــا وضاعفــت  رشكات ســيناو وهــواوي ونوكي

انجــاز  عــن  فضــال  الدوليــة،  السياســة 

ــل AXT وDDOS و ــة مث ــاريع عمالق مش

LAT، بحســب بيــان للــوزارة.

ويف صيــف 2021 كانــت  الــوزارة قــد اعلنت 

ــل الضــويئ  ــارشة بأعــال مــد الكاب عــن املب

ــر  ــال مدي ــداد، وق ــق يف بغ ــت مناط اىل س

اتصــاالت الرصافــة، إنــه جــرت املبــارشة مبــد 

ــت  ــي لالنرن ــس للمــروع الوطن ــل رئي كاب

والصحــة،  البســاتن،  )حــي  مناطــق  يف 

والصليــخ، والشــعب، وحــي اور، والطالبيــة، 

مــروراً مبدينــة الصــدر ببغــداد( اليصــال 

ــي “FTTH” اىل  ــروع الوطن ــات امل خدم

املنــازل ليشــمل جميــع املناطــق ضمــن 

ــة. ــة الجغرافي الرقع

ــت  ــة انرن ــري خدم ــروع لتوف وزاد أن “امل

شــبكة  عــرب  ومســتقرة  الجــودة  عاليــة 

ــوي”.  ــي وثان ــة بخطــن رئي ــة مؤمن محمي

جانــب  يف  زيونــة  منطقــة  أن  موضحــا 

الرصافــة ببغــداد تعــد اول نقطــة جــرى 

لالنرنــت. الوطنــي  باملــروع  شــمولها 

ــا  ــن مزاي ــت وزارة االتصــاالت ع ــا تحدث ك

ــا  ــويئ، في ــل الض ــي للكيب ــروع الوطن امل

اكــدت اســتمرارها يف تنفيــذ عمليــة مــا 

تهريــب  مــن  للحــد  "الصدمــة"  اســمته 

ســعات االنرنــت.  

وقــال املتحــدث باســم الــوزارة إن "املروع 

الوطنــي للكيبــل الضــويئ او مــا يســمى 

ــه  ــدء العمــل ب ــو هــوم( جــرى ب بـ)فايــرب ت

يف منطقــة زيونــة ببغــداد ألكــر مــن ألــف 

ــاروا  ــة اش ــايل املنطق ــاً أن "أه ــزل"، مبين من

ــت".   ــة باالنرن ــة املقدم ــودة الخدم اىل ج

واضــاف ان "املــروع يعالــج ايضــا الحمــل 

ــل الضــويئ  ــذي يحصــل عــرب الكيب ــري ال الكب

)اف يت اج( ، كــا انــه وفــر فــرص عمــل 

"الــوزارة  أن  موضحــاً  للعاطلــن"،  كبــرية 

تهــدف لتكــون االيــدي العاملــة تفــوق الـــ 

ــروع".   ــن امل ــة م 90 باملئ

وقــال انــه "يتــم رصــد مخالفات وتجــاوزات 

ــويئ  ــل الض ــت والكيب ــبكات االنرن ــى ش ع

بــن الحــن واآلخــر، واحالــة املخالفــن عــى 

القضــاء".  

مــن جهتهــا ذكــرت الــوزارة يف بيــان "تردنــا 

ــركن  ــن املش ــكاوى املواطن ــن ش ــري م الكث

عــن  للمنــازل  الضــويئ  الكابــل  بخدمــة 

رســميا  معتمــدة  غــري  مصــادر  طريــق 

لــدى وزارة االتصــاالت متمثلــة بالركــة 

العامــة لالتصــاالت واملعلوماتيــة لتقديــم 

ان  نــود  الصــدد  وبهــذا  الخدمــة،  هــذه 

ــري مســؤولة  ــوزارة غ ــن ان ال ــن للمواطن نب

ــذه  ــالل ه ــن خ ــة م ــة املقدم ــن الخدم ع

تعرضهــم  التــي  الضوئيــة  الشــبكات 

االزالــة  وحمــالت  القانونيــة  للمســاءلة 

مــن قبــل مــالكات الــوزارة وتشــكيالتها 

تخضــع  وال  الســاندة  األمنيــة  واالجهــزة 

للمعايــري املعتمــدة لــدى الــوزارة يف تقديــم 

."FTTH خدمــة الكابــل الضــويئ الـــ

الخدمة ستكون بسعة الخدمة ستكون بسعة 
100100 غيغابايت، وبالنتيجة  غيغابايت، وبالنتيجة 

فإن هذه السعة لن فإن هذه السعة لن 
تغطي أكثر من تغطي أكثر من 77 أيام  أيام 

على مستوى االستعمال على مستوى االستعمال 
المنزلي، مما يستدعي المنزلي، مما يستدعي 

تجديد االشتراك تجديد االشتراك 33 مرات  مرات 
في أقل تقدير في في أقل تقدير في 

غضون الشهر الواحد، غضون الشهر الواحد، 
وبذلك ستكون التكلفة وبذلك ستكون التكلفة 

أعلى من االشتراك أعلى من االشتراك 
الشهري المفتوح«الشهري المفتوح«
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ــا  ــذي رضب تركي ــر ال ــزال املدم ــول الزل تح

يف  األوىل  الفجــر  ســاعات  يف  وســوريا 

الســادس مــن شــهر شــباط/ فربايــر الجــاري، 

مــن كارثــة طبيعيــة أودت بحيــاة اآلالف 

ــد عــرات اآلالف،  ــة وتري وتســبب بإصاب

ــردد صــدى  ــوس خطــر ي ــا يشــبه ناق إىل م

ــط  ــرق األوس ــة ال ــره يف دول منطق تحذي

ــامل. والع

ــس  ــة "فران ــه وكال ــول أجرت ــوار مط ويف ح

بــرس" لألنبــاء، مــع أســتاذ الجيوفيزيــاء 

وعلــم الــزالزل عطــا إليــاس، أطلعــت عليــه 

مجلــة »فيــي« قــال يف جــزء منــه: "كل 

الــدول العربيــة تقريبــا مهــدد بالــزالزل، 

ســوريا، لبنان، فلســطن، األردن، الســعودية، 

اليمــن، ســلطنة عــان، اإلمــارات، الكويــت 

ــا". بدرجــة م

كل دول املنطقة مهددة بالزالزل

واســتدرك "تتفــاوت مخاطــر الــزالزل بهــذه 

خاصــة  ألخــرى،  منطقــة  مــن  البلــدان 

ــث  ــعودية، حي ــل الس ــرية مث ــدان الكب البل

الريــاض هــي نســبيا مبنــأى  أن منطقــة 

ــة  ــة الغربي عــن هــذا الخطــر، وإمنــا املنطق

ــر هــي  ــر األحم ــد جــدة وســواحل البح عن

منطقــة زلزاليــة بامتيــاز وبركانيــة أيضــا. كا 

ــة  ــك معرض ــي كذل ــة ه ــة الرقي أن املنطق

ــة االنغــاس( املوجــودة عــى طــول شــاطئ العــرب  ــن )منطق ــد م ــد تتول ــي ق ــزالزل الت لل

ــراين". ــاحل اإلي ــت الس ــي تح الرق

وتابــع "هــذه املنطقــة )شــاطئ العــرب الرقــي( قــد تتولــد فيهــا زالزل كبــرية وضخمــة جــدا 

تتأثــر بهــا كل دول الشــاطئ الغــريب لخليــج العــرب يعنــي مــن الكويــت والعــراق إىل منطقــة 

ســلطنة عــان ومــا بينهــا مــن مناطــق".

خطر العراق الرقي

وأوضــح إليــاس "العــراق يف قســمه الرقــي معــرض لخطــر الــزالزل. ولبنــان بالنظــر لصغــر 

حجمــه هــو منطقــة زلزاليــة بامتيــاز. فلســطن أيضــا. األردن يف منطقتــه الغربيــة عنــد غــور 

األردن والبحــر امليــت وهــي منطقــة فوالــق وصــدوع كبــرية".

وأشــار إىل أنــه "يف شــال القــارة األفريقيــة، يتفــاوت الخطــر الزلــزايل مــن بلــد آلخــر. مــر 

معرضــة للــزالزل يف منطقــة رشق القاهــرة وأيضــا عــى حــدود البحــر األحمــر وخليــج ســيناء، 

إمنــا الســاحل الشــايل هــو معــرض بدرجــة أقــل لبعــده عــن الخطــوط الزلزاليــة التــي توجــد 

شــال البحــر األبيــض املتوســط".

شال افريقيا

وأردف إليــاس بالقــول "ليبيــا لديهــا بعــض 

ــزالزل، لكــن  الرباكــن وليــس فيهــا خطــر ال

ميكــن أن يأتيهــا مــن ارتجاجــات نتيجــة 

ــا". ــان أو إيطالي ــزال يف اليون زل

وأضــاف "تونــس نفــس الــيء. الجزائــر لهــا 

فوالــق قريبــة مــن شــاطئها الشــايل بينــا 

ــك.  ــن ذل ــأى ع ــو مبن ــري ه ــل الجزائ الداخ

للــزالزل بســبب  املغــرب معــرض بقــوة 

الفوالــق املوجــودة فيــه، ومــن ثــم، بلــدان 

الســاحل وهــي معرضــة بشــكل أقــل ومتتــد 

ــى الســودان". ــا حت مــن موريتاني

االستعدادات العربية للزالزل

يقــول الخبــري الجيولوجــي "ليــس لــدّي 

معطيــات عــن كل دولة بشــأن اســتعداداتها 

ــدان  ــزالزل، لكــن أعــرف أن البل ــة ال ملقاوم

الــزالزل  لخطــر  تتحــر  التــي  العربيــة 

ــذا  ــدم يف ه ــدا. األردن متق ــة ج ــي قليل ه

املوضــوع. كذلــك اإلمــارات حديثــا أسســت 

ــا.  ــر أيض ــزالزل. قط ــاوم لل ــاء مق ــام بن لنظ

الســعودية بدرجــات. الجزائــر لديهــا تاريــخ 

يف الــزالزل لكــن أعتقــد أن الجهــود املبذولة 

باإلجــال  كافيــة.  غــري  الخصــوص  بهــذا 

بدرجــة  مســتعدة  غــري  العربيــة  الــدول 

كافيــة لحــدوث زالزل وتفــادي مخاطرهــا".

الحيوانات تتنبئ بالكوارث الطبيعية

وقــوع  قبــل  انتــرت  فيديــو  وبشــأن 

الزلــزال املدمــر يف تركيــا وســوريا، ُيظهــر 

ســلوكاً غريبــاً للطيــور قبــل وقــوع الكارثــة، 

ــال  ــو، ق ــارشوا الفيدي ــب ن ــا كت ــب م بحس

ــا  ــات عموم ــن للحيوان ــاس "ميك ــري إلي الخب

أن تشــعر باملوجــات الزلزاليــة التــي تكــون 

قــد انطلقــت مــن نقطــة زلزاليــة قبــل 

ــا،  ــد فيه ــي تتواج ــة الت ــا إىل املنطق وصوله

فهــي تســمع األصــوات التــي تحدثهــا هــذه 

ــن  ــوى م ــمعها أق ــة س ــات، ألن حاس املوج

تتفاعــل  لذلــك  اإلنســان.  ســمع  حاســة 

ــا بالقــوة  ــل وصوله مــع هــذه األصــوات قب

القصــوى إىل اإلنســان".

فــــــيلي

تحذير 
جيولوجي..

 العراق والدول المحيطة به  العراق والدول المحيطة به 

في دائرة الخطر الزلزاليفي دائرة الخطر الزلزالي
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وخــالل شــهر شــباط/ فربايــر الجــاري، شــنت وزارة الداخليــة ومجلــس القضــاء األعــى حملــة 

ملالحقــة مــن اتهمتهــم بنــر »محتــوى هابــط« يف وســائل التواصــل االجتاعــي، وعــى إثــر 

ذلــك صــدرت مذكــرات قبــض وأحكامــاً بالســجن بحــق »حســن صجمــة، وأم فهــد، وعســل 

حســام، وسعلوســة«، وغريهــم.

تحقيق األهداف

ــاب  ــد أصح ــة ض ــا، أن »الحمل ــد املحن ــواء خال ــة، الل ــم وزارة الداخلي ــدث باس ــد املتح ويؤك

املحتويــات الهابطــة والرديئــة حققــت أغلــب األهــداف املرجــّوة منهــا خــالل فــرة وجيــزة، 

حيــث بــدأ معظــم نــارشي املحتــوى بســحب منشــوراتهم، ويف الوقــت نفســه متكنــت الــوزارة 

مــن ضبــط إيقــاع النــر بشــكل ال يــؤدي إىل خــدش الحيــاء، أو القضايــا املســيئة واملنافيــة 

لتقاليــد املجتمــع«.

ــى  ــة ع ــة مفروض ــا حقيق ــا باعتباره ــيال ميدي ــي«، أن »السوش ــة »في ــا ملجل ــح املحن ويوض

املجتمــع العراقــي، لذلــك بــات مــن الــروري تنقيتهــا مــن املحتويــات املبتذلــة والتــي تــيء 

إىل الــذوق العــام واألخــالق، وتشــكل تهديــداً حقيقيــاً ألبنائنــا وانتهــاكا رصيحــا ألصــل قانــون 

العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 املعــدل«.

»سخافة بدون ملح«

ــن  ــات والفنان ــرّب املطــرب الشــعبي، ســعدون الســاعدي، عــن حــال بعــض الفنان ــذا ُيع هك

نتيجــة عــدم وجــود ضوابــط عــى السوشــيال ميديــا، حيــث يقــول »متنيــت أن تكــون هــذه 

الحملــة منــذ وقــت بعيــد، ألن هنــاك فنانــات وفنانــن ومشــاهري، أصبحــت لديهــم ســخافة 

بــدون ملــح، لذلــك ُكنــت ُأطالــب بإطــالق مثــل هكــذا حملــة مــن قبــل«.

ــة ضــد املحتــوى الهابــط،  ــة وزارة الداخلي ــا مــع حمل ــة »فيــي«، »أن ويؤكــد الســاعدي ملجل

أمــا موضــوع )عّلينــا نــاس هــواي( فكانــت غلطــة ال إراديــة، وأرجــو مــن الجميــع املســامحة، 

فــكل إنســان يخطــأ، وكل غايتــي هــي إســعاد املواطنــن ورســم االبتســامة والضحكــة عــى 

وجوههــم«.

الحذر يف التطبيق

ويشــري رئيــس مرصــد الحريــات الصحفيــة، هــادي جلــو، إىل أن »اإلجــراءات املتخــذة مــن قبل 

ــة  ــل حال ــة، مُتث ــط يف وزارة الداخلي ــوى الهاب ــة املحت لجن

ــى  ــو ع ــدأت تطف ــر ب ــفاف يف مظاه ــد اإلس ــة بع متقدم

الفيــس بــوك والتيــك تــوك وغريهــا مــن مواقــع التواصــل 

االجتاعــي، وحتــى مارســات يف املالهــي الليليــة وغريهــا 

مــن األماكــن«.

وينبــه جلــو خــالل حديثــه ملجلــة »فيــي«، »لكــن نحــن ال 

نريــد أن ُتطبــق هــذه اإلجــراءات مبعايــري مزدوجــة، بــإن 

ُتســتخدم رمبــا ألغــراض سياســية أو لتخويف الناشــطن أو 

املثقفــن أو الذيــن ينتقــدون مظاهــر الســلطة والفســاد«، 

داعيــاً إىل أهميــة »توخــي الحــذر يف اتخــاذ تلــك التدابــري 

وعــدم االســتعجال بهــا، وتحذيــر هــؤالء مســبقاً ومنحهــم 

ــوى  ــك الســلوكيات وحــذف املحت فرصــة العــودة عــن تل

الهابــط وعــدم تكــراره مســتقباًل«.

ويدعــو رئيــس مرصــد الحريــات الصحفيــة أيضــاً إىل 

ــن خــرباء مختصــن يف القضــاء  ــة م رضورة »تشــكيل لجن

والصحافــة واإلعــالم، لتحديــد املحتــوى الهابــط مــن عدمه 

عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، كــون املهــم هــو حفــظ 

ــة،  ــة والثقاف ــة واملعرف ــم األخالقي ــع والقي ــة املجتم كرام

ــري«. ــك التداب ــداً يف اتخــاذ تل ــم الذهــاب بعي وأن ال يت

عقوبة النر الهابط

ويوضــح الخبــري القانــوين، عــي التميمــي أن »قانــون 

ــدة  ــس مل ــب بالحب ــه، عاق ــادة 403 من ــات يف امل العقوب

ســنتن وبالغرامــة عــى النــر الهابــط«، الفتــاً إىل أن 

»العــراق يحتــاج إىل تريــع قانــون مكافحــة الجرائــم 

اإللكرونيــة ليكــون حــال ملثــل هــذه الجرائــم الشــائعة«.

ــي  ــل االجتاع ــائل التواص ــى وس ــة ع ــة الرقاب ــن جه وع

»يتــم  أن  »فيــي«  التميمــي يف حديــث ملجلــة  يــرى 

إنشــاء قســم خــاص يف هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت يكــون 

ــذا  ــن ه ــنة 2004، ويضم ــون 65 لس ــل لقان ــة تعدي مبثاب

القســم عــدد مــن املختصــن يف اإلعــالم والقانــون، ملراقبــة 

ــه اىل  ــة مــا يشــكل جرميــة يتــم إحالت مــا ُينــر، ويف حال

املحكمــة املختصــة، وترتبــط هــذه الرقابــة بجهــات أمنيــة 

ــات«. ــا املعلوم أخــرى تســتلم منه

وانتــرت يف اآلونــة األخــرية بــث مقاطــع فيديــو ملشــاهري 

ــوى  ــا محت ــون فيه ــي ُيقّدم ــل االجتاع ــع التواص يف مواق

هابطــا ال ينســجم مــع الثقافة العامــة والعــادات والتقاليد 

املجتمعيــة، وفقــا ملــا رصــده ناشــطون ومتابعــون للشــأن 

اإلجتاعــي.

الداخلية تدخل مشاهير السوشيال ميديا في اإلنذار
وسط تحذير مختصين من تطبيق »معايير مزدوجة« 

في حملة وزارة الداخلية العراقية التي أطلقتها 
مؤخرا ضد »المحتوى الهابط«، حيث يُخشى من توسّع 

تلك التدابير وتسخيرها ألغراض سياسية، أو لتخويف 
الناشطين أو المثقفين، أو الذين ينتقدون مظاهر 

السلطة والفساد.
فــــــيلي

ومخاوف من 
»االستخدام 

السياسي«
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مليون معلم وماليين األميينمليون معلم وماليين األميين

معادلــة التعليــم غيــر المتكافئةمعادلــة التعليــم غيــر المتكافئة

ــر شــهر  ــت نشــر اواخ ــح الف ــي تصري ف
نقيــب  يقــول   2023 الثانــي  كانــون 
األميــة  أن  العراقييــن،  المعلميــن 
أصبحــت ظاهــرة فــي العــراق؛ يحــدث 
عــدد  أن  الــى  اشــارته  برغــم  ذلــك 
المحاضريــن  تثبيــت  بعــد  المعلميــن 
تجاوز المليون، فيما تســعى السلطات 
العراقيــة فــي العاصمــة بغــداد إلــى 
خطــة جديــدة هدفهــا احتــواء مشــكلة 
ــي الســنوات  ــي تفاقمــت ف ــة الت األمي
فــي  مســبوق  غيــر  بشــكل  األخيــرة 
اشــاروا  لمســؤولين  وفقــًا  البــالد، 
الــى أن المشــكلة تطــاول األطفــال 
والشــباب مــن الجيــل الجديــد، وهنــاك 
تســرب كبيــر مــن مقاعــد الدراســة إلــى 

ســوق العمــل، علــى حــد وصفهــم.

فيــلي

New
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أكــر مــن مليــون أمــي للبــالد، أغلبهــم 

ــات أيضــاً«،  مــن األطفــال والشــباب والفتي

واضــاف إن »الــوزارة لديهــا إحصائيــات 

بأعــداد غــري امللتحقــن باملــدارس ممــن 

تجــاوزت أعارهــم الســت ســنوات، وممــن 

ــرب، يف الســنوات  ــوا الدراســة بأعــار أك ترك

ــون  ــن ملي ــد ع ــي تزي ــرية، وه ــت األخ الس

ــرد«. ف

اىل  اجتاعيــون،  متخصصــون  ويشــري 

العراقــي  املجتمــع  يف  األميــة  تفــي  أن 

إدارتهــا،  وســوء  البــالد  بأزمــات  مرتبــط 

ــري  ــام غ ــي ان »أرق ــث اجتاع ــول باح ويق

ــار  ــداً، وانتش ــرية ج ــالد كب ــن يف الب املتعلم

للبلــد،  العــام  بالوضــع  مرتبــط  األميــة 

ــدم  ــة، وع ــر، والبطال ــزوح، والفق ــة الن فأزم

توفــر فــرص العمــل، وغريهــا مــن األزمــات 

التــي نتجــت عــن أزمــات ســوء إدارة البلــد، 

تســببت يف تفــي األميــة يف املجتمــع«، 

ــه. ــد وصف ــى ح ع

»نقص المدارس أّثر على أداء المعلم 
والمادة العلمية للتلميذ، نظرًا لتواجد  
صفوف مزدحمة بالطلبة، تصل أعدادهم 

أحيانًا إلى 80 - 100 طالب في الصف 
الواحد«...

العراقيــة، قــد قــال يف وقــت ســابق ان مراكز 

محــو األميــة شــهدت، منــذ عــام 2012، 

تخــرج 10 دفعــات مــن كال الجنســن، الفتــا 

إىل أن الدفعــة العــارشة شــهدت التحــاق 

نحــو 77 ألــف طالــب، مشــريا اىل أن أعــداد 

املســتفيدين مــن حملــة محــو األميــة منــذ 

ــن  ــخص م ــون ش ــاوز 2.1 ملي ــا تج انطالقه

كال الجنســن.

تلــك  ان  اىل  املتخصصــون  يلفــت  فيــا   

االرقــام متواضعــة وال تنســجم مــع الزيــادة 

الســكانية املضطــردة وتزايــد اعــداد االميــن 

يف الوقــت نفســه، مشــريين اىل قلــة مراكــز 

االميــن،  بأعــداد  مقارنــة  االميــة  محــو 

ــك  ــة وكذل ــو االمي ــاز مح ــن اىل ان جه الفت

مراكــز التعليــم املجتمعــي لديهــا 45 مركــزا 

فقــط خاصــة بالعنــر النســوي يضــاف اىل 

ذلــك مــا يســمى مــدارس التعليــم املــرع 

لألطفــال  التعليــم  توفــري  إىل  )تهــدف 

تجــاوزوا  والذيــن  املحرومــن،  والشــباب 

الســن املحــدد، واألشــخاص غــري امللتحقــن 

وبلــغ    425 نحــو  وعددهــا  باملدرســة(، 

عــدد الدارســن فيهــا نحــو 28 ألفــا، ومراكــز 

برنامــج »حقــك بالتعليــم« وعددهــا 41 

الجهــاز  مبظلــة  إلحاقهــا  جــرى  مركــزا، 

التنفيــذي ملحــو األميــة، بغــرض توحيــد 

التعليــم غــري النظامــي، وفــق املتحــدث 

األميــة  ملحــو  التنفيــذي  املكتــب  باســم 

ــة. ــوزارة الربي ــع ل التاب

ــوزارة تخطــط للقضــاء عــى  ويوضــح أن ال

األميــة يف البــالد، بصفتهــا آفــة خطــرية، عــرب 

ســعيها لدعــم مراكــز محــو األميــة وتشــجيع 

األميــن عــى التســجيل يف تلــك املراكــز، 

تعــد  األميــة  محــو  »شــهادة  أّن  مبينــا 

ــدايئ،  ــع االبت ــة لشــهادة الصــف الراب معادل

ــل«. ــة األســاس والتكمي ــاز مرحل ــد اجتي بع

مســؤول يف الــوزارة يقــول ان »الســنوات 

الحــرب  أعقبــت  التــي  األخــرية  الســت 

ــت  ــش( أضاف ــم داع ــاب )تنظي ــى اإلره ع

ومقارنــة بفرنســا مثــال التــي يتجــاوز عــدد 

ســكانها 68 مليــون نســمة فانــه ووفقــا 

إلحصائيــات ســابقة كان يتواجــد يف املدارس 

ألــف   300 فرنســا  عمــوم  يف  االبتدائيــة 

مــدرس، وبرغــم ان  وزارة الربيــة الفرنســية 

شــكت يف العــام املــدريس 2022 و2023 من 

نقــص يف األســاتذة واإلداريــن، فــان وزيرهــا 

شــدد يف نــدوة صحفيــة يف باريــس عــى أن 

»الرهــان األســايس يكمــن يف ضــان دخــول 

مــدريس ناجــح برغــم الســياق الــذي يتميــز 

ــري لألســاتذة«. ــر وبالنقــص الكب بالتوت

املعلمــن  نقيــب  تريــح  اىل  وبالعــودة 

ــراق  ــن يف الع ــدد املعلم ــان ع ــن ف العراقي

»تجــاوز املليــون، بعــد قــرار رئيــس الــوزراء 

محمــد شــياع الســوداين تثبيــت املحارضيــن، 

العــراق  يف  التالميــذ  عــدد  تجــاوز  كــا 

13 مليونــاً«، مشــريا اىل أن نســبة توزيــع 

الطــالب يف املحافظــات غــري متســاو، إىل 

جانــب الكثافــة العدديــة للتالميــذ والطلبــة 

يف داخــل املدرســة والصــف، فضــال عــن 

اســتمرار الــدوام الثنــايئ والثــاليث كــا يوجــد 

نقــص كبــري يف أعــداد املــدارس، بحســب 

املناطــق  بعــض  أن  عــن  كاشــفا  قولــه، 

يف العــراق بــدأت بالعمــل وفــق الــدوام 

الرباعــي للمــدارس، وهــو مــا عــده »خطــراً 

كبــرياً جــداً« عــى التلميــذ والطالــب، مبينــاً 

ــة تفاقمــت وأصبحــت ظاهــرة يف  ان »األمي

العــراق«، منوهــا اىل أن »نقــص املــدارس 

العلميــة  أّثــر عــى أداء املعلــم واملــادة 

للتلميــذ، نظــراً لتواجــد  صفــوف مزدحمــة 

ــاً إىل 80 –  ــة، تصــل أعدادهــم أحيان بالطلب

ــب  ــد«، بحس ــف الواح ــب يف الص 100 طال

ــكلة »مل  ــذه املش ــا اىل أن ه ــه والفت تريح

ــل«. ــكل كام ــج بش تعال

ترقيعيــة  »عالجــات  اىل  اللجــوء  وانتقــد 

كبنــاء املــدراس الكرفانيــة، أو شــطر املدارس 

التلميــذ  عــى  أثــر  مــا  وهــو  وبنائهــا، 

ــون اىل  ــت املتخصص ــا يلف ــيته«؛ في ونفس

تزيــد  الذيــن  الســكان  بــن  العــراق  يف 

أعارهــم عــن 10 أعــوام، وبحســب مســح 

نفــذه الجهــاز املركــزي لإلحصــاء، بلغــت 

ذلــك  ان  اىل  الخــرباء  ينــوه  فيــا   ،13%

الالحقــن،  العامــن  يف  تصاعديــا  تواصــل 

واوردت منظمــة اليونســكو، ارقامــا اكــرب 

مــن ذلــك، اذ جــاء العــراق ضمــن أكــر 

البلــدان التــي تعــاين مــن ارتفــاع األميــة مبــا 

يتجــاوز %47، بحســب اليونســكو.

ــدول  ــع ال ــي م ــع العراق ــة الوض ويف مقارن

العربيــة فيــا يتعلــق بنســب األميــة، تبلــغ 

النســبة يف الــدول العربيــة لفئــة اإلنــاث 

ــى 15  ــد ع ــار التــي تزي ــو %50 لألع نح

عامــا، يف الوقــت الــذي كشــفت فيــه تقاريــر 

ســابقة عــن أن للعــراق نصيبــا كبــريا يف 

ــن  ــن اليم ــن كل م هــذه النســبة، فضــال ع

ــر. ــزر القم ــا وج وموريتاني

ــإن العــراق  ــة الذكــور، ف ــق بفئ ــا يتعل وفي

ــة  ــن األمي ــرب م يســتحوذ عــى النســبة األك

يف الفئــة العمريــة التــي تتجــاوز 15 عامــا، 

بنســبة تصــل إىل %40.2، فضــال عــن أن 

مبعــدل  األعــى  بالنســبة  جــاء  العــراق 

العمريــة  الفئــة  عــام يف  بشــكل  األميــة 

التــي تزيــد عــى 15 عامــا متجــاوزا الــدول 

ــة بنســبة تصــل إىل %49.9، اســتنادا  العربي

اىل املنظــات الدوليــة.

وكان املتحــدث باســم املكتــب التنفيــذي 

الربيــة  لــوزارة  التابــع  األميــة  ملحــو 

ــن  ــري م ــزوف كث ــبابا لع ــت اس ــك كان ان تل

وتــرك  التعليــم  مواصلــة  عــن  التالميــذ 

املدرســة.

مــن جهتهــا االمــم املتحــدة كانــت أشــارت 

مليــون   12 هنــاك  أن  إىل   2022 عــام  يف 

شــخص أمــي يف العــراق، ونقــل عــن  عضــو 

إن  قولــه  العراقيــن،  املعلمــن  نقابــة  يف 

»األمــم املتحــدة أبلغتنــا بوجــود 12 مليــون 

ــه »ال  ــا، أن ــراق«، مبين ــي يف الع ــخص أم ش

للجهــاز  ماليــة  تخصيصــات  أي  توجــد 

أن  إىل  والفتــا  األميــة«،  ملحــو  التنفيــذي 

ــو  ــس مح ــة ولي ــو األمي ــه نح ــراق يتج »الع

األميــة«، بحســب تعبــريه.

ووفــق نقيــب املعلمــن العراقيــن، فــان 

»نســبة األميــة يف العــراق ترتفــع بشــكل 

مهــول ســنويا، بفعــل عــدم معالجــة هــذه 

مفاعيلهــا،  وتراكــم  الســلبية  الظاهــرة 

العــام  يف  األميــة  غــادر  الــذي  فالعــراق 

1979، هــا هــو يتقهقــر ويعــود لهــا وبقــوة، 

حيــث تتجــاوز أعــداد األميــن اآلن يف أقــل 

ــول  ــم مه ــذا رق ــي وه ــن أم ــر 8 مالي تقدي

ومحــزن«، عــى حــد وصفــه، مرجعــا تصاعد 

االميــة يف احــد اســبابها الرئيســة اىل »عــدم 

تفعيــل قانــون إلزاميــة التعليــم النافــذ لحــد 

اآلن، وبالنتيجــة عــدم كبــح نزيــف التــرب 

ــة«. ــدارس العراقي ــن امل م

قــد  االتحاديــة  التخطيــط  وزارة  وكانــت 

أعلنــت مطلــع عــام 2020، أن نســبة األميــة 
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وتعــاين النســاء العراقيــات مــن صعوبــات كثــرية 

ــاص،  ــاع الخ ــة يف القط ــل، خاص ــوق العم يف س

ــب  ــن جوان ــة م ــات حياتي ــن ضغوط ــاًل ع فض

مختلفــة، لكنهــن يضطــررن - بســبب تــردي 

وظائــف  قبــول  إىل   - االقتصاديــة  األوضــاع 

حتــى إن كانــت قــد تنتهــك حقوقهــن مــن 

ناحيــة ســاعات العمــل أو األجــور، يف حــن 

ــية  ــازالت لتمش ــم تن ــن إىل »تقدي ــرب بعضه ُتج

امورهــن«، بحســب املختصــن.

»صديقتي تركت العمل«

ــل  ــة باب ــن محافظ ــة« م ــة »رقي ــول املواطن تق

والتــي تعمــل يف إحــدى أســواق املحافظــة، 

إن »بعــض أصحــاب النفــوس الضعيفــة مــن 

يجــد  عندمــا  واملحــالت  املــوالت  أصحــاب 

الفتــاة ال تعطيــه مجــااًل عندمــا يتقــرب منهــا، 

يبــدأ بإجهادهــا يف العمــل ويجربهــا عــى البقــاء 

ــبب  ــا يتس ــو م ــرر، وه ــت املق ــن الوق ــر م أك

ــاًل«. ــن لي ــّراء تأخره ــاكل ج ــن مبش له

وتضيــف رقيــة ملجلــة »فيــي«، أنــه »يف املقابــل 

األخ أو األب يرفــض تأّخــر املــرأة يف العمــل، 

كــا أن بعضهــن لديهــن التزامــات عائليــة مــن 

تربيــة األوالد ومتطلبــات البيــت، وهــو مــا 

ــا  ــق أهله ــث مل يواف ــي حي ــع صديقت ــل م حص

ــى  ــر ع ــا أث ــرة م ــاعات متأخ ــل لس ــى العم ع

ــي«. ــاّدي والنّف ــا امل ضعه

عدم التعاطف

ــاً(،  ــس )50 عام ــة أم نرج ــرى للحاّج ــة أخ قص

مــن محافظــة الديوانيــة، تحدثــت عن املشــاكل 

التــي تتعــرض لهــا أثنــاء عملهــا يف أحــد معامــل 

ــة يف  ــالء خاص ــوش الباق ــث تح ــة، حي املحافظ

الفــرة الحاليــة التــي هــي موســم حصادهــا، إذ 

ــع  ــدم التعاطــف م ــول: »نواجــه مشــكلة ع تق

كبــار الســن يف مــكان العمــل«.

وتتابــع أم نرجــس حديثهــا ملجلــة »فيــي«، 

»حيــث يضغطــون عــى كبــار الســّن يف املعمــل 

وكذلــك عنــد جنــي مثــار الباقــالء، ويف املقابــل 

تنــال الفتيــات الشــابات الرعايــة واالهتــام، يف 

ظــل عــدم وجــود قانــون يســاوي بــن العاملــن، 

مــا يتســبب لنــا تعبــاً جســدياً ونفســياً«.

تحديات مضاعفة

حقــوق  عــن  واملدافعــة  الناشــطة  تقــول 

اإلنســان، ســارة جاســم، إن »النســاء العراقيــات 

يعانــن مــن تحديــات مضاعفــة يف ســوق العمل 

ــاص،  ــاع الخ ــة يف القط ــال، خاص ــة بالرج مقارن

مــن ناحيــة االســتغالل واالبتــزاز والتحــرش، 

خصوصــاً أن بعــض الــركات تزيــد من ســاعات 

ــّال«.  ــوق الع ــاك لحق ــل يف انته العم

ــة »فيــي«،  وتشــري جاســم خــالل حديثهــا ملجل

إىل أن »بعــض النســاء يركــن العمــل، لكــن 

علمهــن  رغــم   - يضطــررن  اآلخــر  البعــض 

ــل  ــور( مقاب ــول )أم ــن - إىل قب ــاك حقوقه بانته

العمــل  ســاعات  تقليــل  أو  األجــور  زيــادة 

لتمشــية أمورهــن وإعالــة أرسهــن يف ظــل 

االقتصاديــة«. األوضــاع  تــردي 

»مضطهدات وال يعرفن حقوقهن«

يقــول نائــب رئيــس اتحــاد العــّال يف البــرة، 

النســاء  مــن  »الكثــري  أن  العبــادي،  أثــري 

مضطهــدات  الخــاص  القطــاع  يف  العامــالت 

وال يعرفــن حقوقهــن يف العمــل، التــي هــي 

8 ســاعات يف اليــوم فقــط، تتخللهــا ســاعة 

ــة  ــث ملجل ــادي يف حدي اســراحة«، ويشــري العب

ــة  ــل توعي ــال ألج ــاد الع ــي« إىل أن »اتح »في

العاملــن بقانــون العمــل، ُيقيــم دورات وورش 

تثقيفيــة لتعليــم النســاء بالقانــون«.

قانون العمل

ــبوع  ــاعة يف األس ــل، 40 س ــون العم ــدد قان يح

للنســاء والرجــال عــى حــد ســواء، موّزعــة عــى 

5 أيــام مــن األحــد وحتــى الخميــس، مبعــدل 8 

ســاعات يوميــاً، أمــا يف القطــاع الخــاص فيكــون 

العقــد هــو امُللــزم للطرفــن، ويف حــال اإلخــالل 

بــه مــن املمكــن إقامــة دعــوى يف وزارة العمــل، 

يف حــال كانــت العاملــة تجــاوزت ســن البلــوغ، 

بحســب الحقوقيــة، أزهــار الدليمــي.

ملجلــة  حديثهــا  خــالل  الدليمــي  وتضيــف 

»فيــي«، »لكــن مــا يحصــل أن هنــاك عامــالت 

يف القطــاع الخــاص تحــت ســن البلــوغ، فهــؤالء 

ليــس لديهــن حقــوق محفوظــة، ألنــه يف هــذه 

األعــار ال يجــرى لهــن عقــد عمــل، لذلــك 

تكــون حقوقهــن مغبونــة يف األجــر ويف ســاعات 

وزارة  مــن  الطلــب  وتــم  اإلضافيــة،  العمــل 

العمــل مبعالجــة هــذا الجانــب، لكــن الــوزارة مل 

ــوص«. ــذا الخص ــى اآلن به ــرك حت تتح

النساء العراقيات 
يعانين من تحديات 
مضاعفة في سوق 

العمل مقارنة بالرجال، 
خاصة في القطاع 
الخاص، من ناحية 
االستغالل واالبتزاز 

والتحرش، خصوصًا أن 
بعض الشركات تزيد 

من ساعات العمل في 
انتهاك لحقوق العّمال

»

«

ال يعرفن حقوقهن .. ال يعرفن حقوقهن .. 
واقع مؤلم لعمل واقع مؤلم لعمل 
النساء في العراقالنساء في العراق

فيـــلي

»مضطهدات«

»الكثيـــر مـــن النســـاء العامـــالت مضطهـــدات، وال 
يعرفـــن حقوقهـــن القانونيـــة«، هـــذا مـــا كشـــفه 
ـــاع  ـــي القط ـــدًا ف ـــرأة وتحدي ـــل الم ـــن عم مختصـــون ع
مقارنـــة  مضاعفـــة  تحديـــات  ظـــل  فـــي  الخـــاص، 
بالرجـــال، يرافقهـــا »اســـتغالل وابتـــزاز وتحـــرش«، 
ــيًا  ــاومتهن جنسـ ــد مسـ ــى حـ ــًا إلـ ــل أحيانـ ــد تصـ وقـ
مقابـــل زيـــادة أجورهـــن أو تقليـــل ســـاعات العمـــل.
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كــا ان هنــاك مــن يتجــول يف املناطــق 

الســكنية معلنــا عــن بضاعتــه بوســاطة 

حاكيــات يســتعملها لهــذا الغــرض؛ ويصنــف 

البيــع  ملارســتهم  طبقــا  الباعــة  هــؤالء 

بأماكــن ثابتــة او متنقلــة.

يعملــون  ممــن  عــدد  مــع  لقــاءات  ويف 

بتلــك االعــال اجمعــوا عــى انهــم مجــربون 

الضائقــة االقتصاديــة  عــى ذلــك بفعــل 

ــوا  ــا اجمع ــة، ك ــر اعــال بديل ــدم توف وع

ــأيت يف  ــات ت ــون ملضايق ــم يتعرض ــى انه ع

مقدمهــا مالحقــة البلديــة ورجــال الرطــة 

لهــم كونهــم يفرشــون بضائعهــم عــى طــرق 

ــن  ــات م ــون اىل إزعاج ــا يتعرض ــة؛ ك عام

قبــل اصحــاب املحــال، بحســب قولهــم، 

مشــريين اىل ان اصحــاب املحــال يقولــون 

ــم،  ــي ملحاله ــداد مهن ــو امت ــف ه ان الرصي

ــد  ــتثاره ألح ــق يف اس ــم الح ــة له وبالنتيج

ابناءهــم او اقاربهــم او تأجــريه اىل احــد 

الباعة الجوالون بين البحث عن الرزق والمضايقات الباعة الجوالون بين البحث عن الرزق والمضايقات 

فيلي

ــم. ــد قوله ــى ح ــة، ع الباع

وقــال بعــض الباعــة، انهــم يدفعــون ايجــارات اىل جهــات متنوعــة فمنهــم مــن يدفــع ايجــارا 

ــاوة  ــوذ يفرضــون عــى الباعــة ات ــة اشــخاص ذوي نف ــن رســمين هــم يف الحقيق اىل متعهدي

ــارا  ــون ايج ــم  يدفع ــم اىل انه ــري بعضه ــا يش ــة، ك ــف الباع ــب وص ــد، بحس ــم متعه باس

ــم. ــام محاله ــم ام ــث يفرشــون بضاعته ألصحــاب املحــال حي

ــخصية  ــة ذات ش ــتبيان منطق ــا اس ــي عده ــة الت ــة الكاظمي ــتطالع يف منطق ــري اس ــد اج وق

ــا هــو حضــاري. ــن م ــي وعشــائري وب ــدي دين ــن ماهــو تقلي ــع ب مزدوجــة تجم

يعمــل   )33( عمــره  شــاب  ويقــول    

التجميــل  مســاحيق  لبيــع  بســطة  عــى 

انــه  املنطقــة  تلــك  يف  واالكسســوارات 

يحمــل شــهادة جامعيــة مل يجــد وظيفــة 

بعــد تخرجــه ومل يجــد فرصــة عمــل اخــرى 

بعــد التخــرج فاضطــر اىل »البســطة« لســد 

ــول  ــه يق ــن معوقات ــه، وع ــات ارست احتياج

بالدخــل  تتعلــق  اقتصاديــة  »مشــاكي 

كثــرية  والتزامــايت  للبســطة  املحــدود 

وبخاصــة اننــي ال امتلــك راتبــا وال عمــل اخر 

يســاعدين مــع هــذا العمــل امــا املضايقــات 

فانــا اتعــرض اىل تهديــد رجــال البلديــة بــن 

الحــن واالخــر بــرك املــكان فضــال عــن 

ــي  ــربد الت ــر وال ــن الح ــة م ــل الطبيع عوام

تســبب يل خســارة وتلــف البضاعــة وهــذه 

الخســارة تؤثــر عــى دخــي اليومــي«.

ويقــول شــاب يعمــل عــى عربــة لبيــع 

ــال  ــك امل ــه ال ميتل ــة بان ــوالت الريع املأك

الــكايف لالســتقالل مبطعــم صغــري عــادا عمله 

خطــوة لفتــح مطعــم يف املســتقبل، بحســب 

ــي  ــاكله ه ــرب مش ــان اك ــق  ب ــريه، واتف تعب

تنتشر في معظم مدن 
العراق السيما في العاصمة 

بغداد مشروعات الباعة 
المتجولين الذين يضطرون 
الى عرض وبيع كل شيء، 

ابتداء بالمكسرات والكرزات 
وليس انتهاء باألكالت 
السريعة واكسسوارات 

التجميل والهواتف الجوالة و 
»باالت« المالبس المستعملة، 

وبضائع حاجة بألف او 500 
دينار، وغيرها الكثير؛ ...
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مــع البلديــة التــي تطالبــه مبغــادرة اماكــن 

وقوفــه يف كثــري مــن االحيــان ألنــه يضايــق 

ان مــكان وقوفــه غــري مالئــم  او  املــارة 

ــد  ــه، ويزي ــة ل ــراد البلدي ــول اف ــب ق بحس

القــول »اذا وقفــت  امــام املحــال فهــم 

ــى  ــك ابق ــكان لذل ــرك امل ــوين ب ايضــا يطالب

ــكان اىل اخــر ضمــن حــدود  ــن م ــال م متنق

املنطقــة كذلــك ال اســتطيع دفــع ايجــار 

ألصحــاب املحــالت التــي اقــف امامهــم الن 

ــو كان  ــي فل ــكاد يكفين ــردود البســطة بال م

ــذه  ــت اىل ه ــا تعرض ــت مل ــكان ثاب ــدي م ل

ــه. ــد وصف ــى ح ــات«، ع املضايق

ويقــول رجــل بعمــر )45(عامــا يعمــل عــى 

ــه كان  ــس املســتعملة ان ــع املالب بســطة لبي

ميلــك محــال لبيــع املالبــس وتعــرض اىل 

خســارة يف هــذا املحــل فاختــار مهنــة قريبــة 

ملهنتــه الســابقة لخربتــه يف هــذا املجــال 

عــى حــد وصفــه، ويقــول ان مشــكالته اقتصاديــة؛ لدخلــه املحــدود مــن وراء هــذه البســطة 

ــة مــن مطــر وعواصــف  فضــال عــن ان »وضعــي ال يتحســن كذلــك بســبب الظــروف الجوي

ــات«. ــري مــن االوق ــة عمــي يف كث ــي مــن مزاول متنعن

ــي( يقــول ايضــا »ال  ــل صين ــد )موباي ــع شــاب يعمــل عــى بســطة اجهــزة هواتــف تقلي بائ

املــك امكانيــة ماديــة لتأســيس محــل خــاص لذلــك فتحــت هــذه البســطة لســد احتياجــايت 

وتوفــري مســتلزمات ارسيت«،  ويضيــف القــول »اشــعر باإلحــراج ألننــي خريــج جامعــة فعندمــا 

ارى احــد زمــاليئ بالصدفــة احــاول اال يــراين ألن طموحــي كان ان اجــد وظيفــة بعــد التخــرج 

ال ان اعمــل متنقــال«؛  وعــن املعوقــات يقــول ان مشــكالته تتعلــق باالمــور املاديــة فمــردود 

هــذه البســطة محــدود وغــري ثابــت فضــال عــن »اننــي اعــاين مــن مالحقــة البلديــة ورجــال 

الرطــة  كذلــك توجــد مشــكالت مــع صاحــب املحــل الــذي افــرش امــام محلــه فهــو ال يقبــل 

ان اعــرض بضاعتــي امــام محلــه لكننــي مضطــر لكســب لقمــة العيــش«.

ــر  ــن العم ــغ م ــرأة تبل ــول ام ــال، وتق ــك األع ــد وتل ــذا الك ــن ه ــا م ــب ايض ــاء نصي وللنس

)45( عامــا تبيــع عــى بســطة خــروات وفاكهــة انهــا مســؤولة عــن ارسه مــن االيتــام وهــي 

متكفلــة بعيشــهم »وهــذا العمــل انســب عمــل مــع عمــري ومــع امكانيتــي« واوضحــت انهــا 

ــك  ــت امتل ــو كن ــة »فل ــة االجتاعي ــى مــن الرعاي ــب وال مــردود شــهري حت ــك اي رات ال متتل

ذلــك ملــا خرجــت للعمــل يف وســط الشــارع«، وهــي تقــول ان  عملهــا ال يســبب لهــا احراجــا 

ــاج الحــد وهــذا العمــل يوفــر يل لقمــة عيــي«، وعــن مشــكالتها  ــا اعمــل لــي ال احت »فأن

تبــن ان مــن اهمهــا هــو عــدم ثبــات دخلها 

املــايل والتزاماتهــا الكثــرية فضــال عــن ان هذا 

العمل يف املســتقبل القريب ال يناســبني من 

ــة  ــا الرطــة والبلدي ــة، »ام ــة الصحي الناحي

ــا ال«،  ــل واحيان ــمحون يل بالعم ــا يس احيان

عــى حــد قولهــا.

ــا  ــر )40( عام ــن العم ــغ م ــول رجــل يبل يق

يفــرش بســطة لبيــع الحلويــات واملكــرات 

ــي  ــن عم ــزء م ــي ج ــطة ه ــذه البس ان ه

وامتــدادا ملحــي واعمــل عــى هذه البســطة 

وعــن  اضــايف،  وككســب  دخــي  لزيــادة 

ــح  ــر يوض ــكان آلخ ــريه امل ــدم تأج ــبب ع س

بالقــول »مل اؤجــر هــذه البســطة ألننــي 

اذا اجــرت هــذا املــكان فســوف اتعــرض اىل 

مســاءلة مــن قبــل رجــال البلديــة فربغــم ان 

هــذا املــكان امــام محــي لكنــه ليــس ملــي 

ــن  ــغله«، وع ــي اش ــة لكن ــة عام ــل ملكي ب

كيفيــة مواجهتــه رجــال البلديــة يقــول »انــا 

اغلــق البســطة عنــد تواجــد البلديــة وانــا ال 

ــاك  ــن هن ــا لك ــطة دامئ ــذه البس ــتغل ه اس

اوقاتــا محــدد مثــل املناســبات وااليــام التــي 

يكــون فيهــا الســوق مزدحــا، وينــوه اىل ان 

هــذا العمــل االضــايف ال يســبب لــه احراجــا 

ألنــه يعــده جــزءا مــن عملــه، بحســب 

ــه . قول

ــع  ــه ميلــك بســطة لبي شــاب آخــر يقــول ان

املكــرات وانــه تــرك عملــه الســابق بســبب 

الجهــد والتعــب وتوقــف العمــل بــن الحــن 

ــري  ــاء(، ويش ــل بن ــل عام ــر )كان يعم واالخ

ــل  ــطة أفض ــذه البس ــى ه ــل ع اىل ان العم

مــن ان اكــون عاطــال عــن العمــل اذ برغــم 

ان دخــي محــدود لكنــه أفضــل مــن عدمــه، 

ومل ينــس ان ينــوه اىل طموحــه يف الحصــول 

عــى عمــل أفضــل مــن هــذا العمل لتحســن 

شاب يقول انه يملك 
بسطة لبيع المكسرات 
وانه ترك عمله السابق 

بسبب الجهد والتعب 
وتوقف العمل بين الحين 
واالخر )كان يعمل عامل 

بناء(، ويشير الى ان 
العمل على هذه البسطة 
أفضل من ان اكون عاطال 

عن العمل ...

وضعــه »لــو وجــدت عمــال اخــر أفضــل 

مــن هــذا العمــل ســاترك هــذه البســطة«، 

متطرقــا اىل مشــكالته مــع البلديــة.

امــرة تبلــغ مــن العمــر )50(عامــا متلــك 

بســطة لبيــع الخــروات تقــول عــن ســبب 

لعائلتهــا  الوحيــد  املعيــل  انهــا  عملهــا 

وبخاصــة بعــد وفــاه زوجهــا؛ لذلــك قــررت 

العمــل لــي ال تحتــاج الحــد مشــرية اىل 

أن هــذا العمــل ال يتناســب مــع حالتهــا 

ــب  ــل لكس ــرة للعم ــا مضط ــة لكنه الصحي

فضــال  قولهــا،  بحســب  العيــش،  لقمــة 

ــات  ــواد واحتياج ــعار امل ــاع اس ــن ان ارتف ع

الحيــاة ال يتناســب مــع مــردوده املــايل 

ــا كثــرية اســتغني عــن  فهــو محــدود »احيان

ــك  ــة كذل ــات الروري ــن االحتياج ــري م كث

تؤثــر تقلبــات الجــو وتلــف الخــروات 

ــى  ــر ع ــذا يؤث ــارة وه ــي اىل خس اذ يعرضن

انهــا  عــى  مشــددة  املــايل«،   مــردودي 

ــا  ــة راتب ــا الدول ــرت له ــا اذا وف ــة م يف حال

مناســبا لســد احتياجاتهــا فانهــا تــرك هــذا 

ــن  ــى م ــا تبق ــش م ــأتركه واعي ــل »س العم

عمــري بكرامــة ومــن دون مضايقــات«.
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مفهوم المحتوى مفهوم المحتوى 
المسيء والبديــل المسيء والبديــل 

المطلــوبالمطلــوب

في الثامن من شهر شباط 
2023 وجه مجلس القضاء 
االعلى في العراق، باتخاذ 
إجراءات مشددة بحق 
أصحاب المحتوى المسيء 
للذوق العام على مواقع 
التواصل االجتماعي، 

فيلي

ــام.   ــق االع وف

افــاد  قــد  أمنــي مســؤول،  وكان مصــدر 

اوائــل الشــهر بإلقــاء القبــض عــى ســتة 

ــن املشــاهري  ــم نســاء م ــن بينه أشــخاص م

عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي مــن جراء 

نرهــم محتويــات ســيئة وتخالــف الــذوق 

واآلداب العامــة، عــى حــد وصفــه، موضحــا 

ملجلــة »فيــي« أن عمليــات االعتقــال جــرت 

مردفــا  قضائيــة،  قبــض  مذكــرات  وفــق 

ــو  ــن املدع ــم املعتقل ــن بينه ــول إن م بالق

أصــدرت العديــد مــن أوامــر القــاء القبــض 

عــى أصحــاب املحتويــات املســيئة لألعــراف 

والتقاليــد االجتاعيــة عــرب مواقــع التواصــل 

ــا  ــوك(«، الفت ــك ت االجتاعــي وخاصــة )التي

ــى  ــاًء ع ــدرت بن ــض ص ــر القب إىل أن »أوام

ــات  ــون العقوب أحــكام املــادة 431 مــن قان

ــم 111 لســنة 1969 املعــدل«. ــي رق العراق

ــو  ــك يف ظــل انتشــار مقاطــع فيدي ــأيت ذل ي

ملشــاهري يف مواقــع التواصــل االجتاعــي 

ــوى هابطــا ال ينســجم  ــا محت ــون فيه ُيقّدم

ــد  ــادات والتقالي ــة والع ــة العام ــع الثقاف م

ناشــطون  يقولــه  ملــا  وفقــا  املجتمعيــة، 

ومتابعــون للشــأن االجتاعــي.

وقــد اثــار اعتقــال عــدد مــن مشــاهري مواقع 

جــداًل  العــراق،  يف  االجتاعــي  التواصــل 

الداخليــة  وزارة  شــنت  أن  بعــد  واســعا، 

ــن  ــدد م ــة وع ــاالت يف العاصم ــة اعتق حمل

ــات  ــرون محتوي ــن ين املحافظــات ضــد م

وصفتهــا الــوزارة بـــ )الســيئة( وغــري الالئقــة 

ــة. ــع اآلداب العام ــجم م ــا ال ينس ومب

ــوزارة  ــات واإلعــالم ب ــر العالق ويوضــح مدي

الداخليــة إن عمليــات االعتقــال الخاصــة 

ــوى الســيئ جــاءت نتيجــة  بأصحــاب املحت

شــكاوى وصلــت الــوزارة مــن قبــل مواطنــن 

ــة  ــغ( اإللكروني ــة )بّل ــرب منص ــطن ع وناش

عــن  للتبليــغ  الــوزارة  اســتحدثتها  التــي 

ــاء، بحســب  ــي تخــدش الحي ــات الت املحتوي

ــه. قول

ــوا  ــن احيل ــت املســؤول إىل أن املعتقل ويلف

إىل القضــاء وبحضــور لجنــة مــن الخــرباء 

ــة  ــه إىل رئاس ــمي وجه ــام رس ــب اع بحس

العــام وهيئــة االرشاف القضــايئ  االدعــاء 

ــر  ــك بن ــددا ذل ــتئناف، مح ــم االس ومحاك

ــكل  ــام وتش ــذوق الع ــيء لل ــات ت محتوي

مارســات غــري أخالقيــة اضافــة اىل االســاءة 

املتعمــدة ومبــا يخالــف القانــون للمواطنــن 

االعــام،  بحســب  الدولــة  ومؤسســات 

القانونيــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  ومحــذرا 

املشــددة بحــق مــن يرتكــب تلــك الجرائــم 

ومبــا يضمــن تحقــق الــردع العــام، عــى 

حســن صجمــة، وام فهــد، وعســل حســام، 

ــتمرة. ــة مس ــى أن الحمل ــا ع ومنوه

رفيــع  مصــدرا  فــان  ذاتــه،  الســياق  ويف 

ــة، كان  ــة العراقي ــوزارة الداخلي ــتوى ب املس

عــام  نهايــة  يف  ســابق  وقــت  كشــف يف 

القضائيــة  اللجنــة  تشــكيل  عــن   ،2022

لألعــراف  املســيئن  ملحاربــة  العليــا 

والتقاليــد االجتاعيــة عــرب مواقــع التواصــل 

ملجلــة  موضحــا  البــالد،  يف  االجتاعــي 

القضائيــة  »اللجنــة  بــأن  ايضــا،  »فيــي« 
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ــه  ــا إىل أن وزارت ــم، منبه ــر يف قضاياه للنظ

الحظــت تراجعــا واضحــا يف انتشــار املحتوى 

يف  االعتقــال،  عمليــات  بعــد  »الهابــط« 

الوقــت الــذي أكــد فيــه أن عمليــة االعتقــال 

قانــون  مــن   403 املــادة  وفــق  جــرت 

العقوبــات.

يذكــر ان املــادة 403 مــن قانــون العقوبــات 

رقــم 111 لســنة 1969 تنــص عــى انــه 

عــى  تزيــد  ال  مــدة  بالحبــس  »يعاقــب 

ــار  ــن 200 دين ــل ع ــة ال تق ــنتن وبغرام س

أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن صنــع 

أو اســتورد أو صــدر أو حــاز أو أحــرز أو 

نقــل بقصــد االســتغالل أو التوزيــع كتابــا أو 

مطبوعــات أو كتابــات أخــرى أو رســوما أو 

صــورا أو أفالمــا أو رمــوزا أو غــري ذلــك مــن 

األشــياء إذا كانــت مخلــة بالحيــاء أو اآلداب 

ــة«. العام

واالعــالم  العالقــات  مديــر  يفصــح  ومل 

ــه  ــن، إال أن ــاء املعتقل ــن أس ــة ع بالداخلي

أكــد أنهــم 5 أشــخاص مــن بينهــم ســيدتان، 

مصــادر  فيــه  أشــارت  الــذي  الوقــت  يف 

صحفيــة إىل أســاء هــؤالء املعتقلــن وهــم، 

حســن صجمــة، ســيد عــي، عســل حســام، 

أم فهــد، قــدوة املعــروف بسعلوســة، وهــم 

مــن الناشــطن عــى تطبيــق تيــك تــوك 

أثــارت  مفــردات  ويســتخدمون   Tiktok

عــدد  أن  ســيا  العراقيــن،  بــن  جــدال 

يبلــغ مئــات اآلالف، بحســب  متابعيهــم 

املراقبــن.

ويــرى باحثــون اجتاعيــون أن املحتــوى 

ومراجعــة  دراســة  إىل  بحاجــة  الرقمــي 

ــة أســباب  ــي، ومعرف ــع املجتمــع العراق واق

لجــوء غالبيــة الشــباب واملراهقــن ملتابعــة 

هــذه املحتويــات التــي وصفهــا البعــض بـــ 

ــى«. ــن املعن ــة م »الخالي

وبــرأي باحــث اجتاعــي فــان هنــاك غيابــا 

لفهــم معنــى الحريــة مــن قبــل هــؤالء 

الذيــن يبثــون محتويــات تافهــة أو ســطحية 

تعمــل عــى إشــغال الشــباب يف قضايــا قــد 

ــم،  ــر ذاته ــم وتطوي ــة مواهبه ــوق تنمي تع

نســبته  مــا  الذكــور  ويشــكل  عراقــي، 

%67.9، بحســب املركــز، يف حــن تــراوح 

أعــار مســتخدمي مواقــع التواصــل بــن 

5 و34 عامــا، يف الوقــت الــذي أكــد فيــه 

ــادة  ــوك شــهد زي ــك ت ــق تي ــز أن تطبي املرك

كبــرية بأعــداد املتابعــن يف عــام 2022.

وبشــأن االعتقــاالت يقــول اكادمييــون يف 

ــة  ــق بفئ ــه يتعل ــر أن ــر يظه االعــالم أن األم

تســتهدف   منشــوراتها  راحــت  معينــة 

رؤوســنا  نخفــي  كالنعــام  »نحــن  لذلــك 

ــا هــو«، بحســب  ــع ك ــرى الواق ــى ال ن حت

تعبريهــم.

ــد  ــة تواج ــى أهمي ــون ع ــدد االكادميي ويش

مــن  تبــدأ  مكثفــة،  مجتمعيــة  توعيــة 

املراحــل العمريــة الصغــرية، وذلــك عــرب 

إقــرار مــادة الربيــة اإلعالميــة والرقميــة 

ضمــن مفــردات مناهــج وزارة الربيــة مــن 

أجــل التوعيــة بكيفيــة التعامــل مــع محتوى 

ــه،  ــى تجاهل ــباب ع ــث الش ــع ح ــذا، م كه

ــر  ــتكون أك ــة س ــذه الطريق ــن أن ه وعادي

ــال. ــجن واالعتق ــن الس ــة م فاعلي

امــا عــن البدائــل فيلفــت الخــرباء اىل أن 

مــن جملــة الحلــول البديلــة عــن االعتقــال، 

تشــجيع ودعــم الشــباب مــن ذوي املحتــوى 

الهــادف، مــع اســتضافتهم كضيــوف رشف يف 

ــمية  ــة والرس ــة والثقافي ــل االجتاعي املحاف

املحتــوى  أصحــاب  اســتضافة  عــن  بــدال 

قولهــم، ويوضحــون  الهابــط، عــى حــد 

ــال،  ــت ح ــال ليس ــة االعتق ــول، أن حمل بالق

وإمنــا هــي عــالج ترقيعــي، منوهــن بالقــول 

ــود يف  ــوى موج ــن املحت ــوع م ــذا الن ان »ه

اغلــب دول العــامل، وبــدال مــن اعتقــال مــن 

ــن  ــن معالجــة املشــكلة م ــد م ــره، ال ب ين

ــي  ــي الت ــة الالوع ــة حال ــا ومعالج جذوره

تعصــف باملجتمــع بســبب تردي مســتويات 

الربيــة والتعليــم والفــراغ القاتــل الــذي 

ــم. يعيشــه الشــباب«، عــى حــد وصفه

ــن أن  ــيتهم م ــن خش ــون ع ــرب قانوني ويع

تكــون خطــوات االعتقــال ممهــدة العتقــال 

مدّونــن آخريــن يعملــون عــى نقــد الجهات 

الحكوميــة والســلطة، وبالنتيجــة يصبــح 

ــب  ــام، بحس ــرأي الع ــا لل ــوع تكمي املوض

تعبريهــم، الفتــن اىل ان سياســين ونوابــا 

يظهــرون مــن عــى شاشــات التلفزيــون 

يســقط أحدهــم اآلخــر ويتنابــزون باأللقاب 

ــم  ــون الته ــم ويكيل ــن بعضه ويســخرون م

عــى راحتهــم مــن دون ان يحاســبهم احــد 

عــى حــد قولهــم.

» يعاقب بالحبس مدة ال 
تزيد على سنتين وبغرامة 
ال تقل عن 200 دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من صنع أو استورد 

أو صدر أو حاز أو أحرز أو 
نقل بقصد االستغالل أو 

التوزيع كتابا أو مطبوعات 
أو كتابات أخرى أو رسوما 

أو صورا أو أفالما أو رموزا 
أو غير ذلك من األشياء 

إذا كانت مخلة بالحياء أو 
اآلداب العامة »...

الســكاين العــام، الفتــا إىل أن الــوزارة أعلنــت 

ــادة  ــن إع ــاين 2023 ع ــون الث ــف كان منتص

العــام  للتعــداد  العليــا  الهيئــة  تشــكيل 

للســكان واملســاكن، مرجحــا تنفيــذ التعــداد 

ــايل. ــام الح ــر الع ــكاين أواخ الس

ــة  ــو منظم ــي وه ــالم الرقم ــز اإلع ــا مرك ام

ــر أن عــدد مســتعمي  ــة، فتذك غــري حكومي

ــام  ــا يف ع ــتى أنواعه ــل بش ــبكات التواص ش

2022 بلــغ نحــو 28 مليونــا و300 ألــف 

عــددا مــن املســؤولن واملؤسســات، ومنهــا 

الجهــات األمنيــة التــي تتعامــل مــع هــؤالء 

ــى  ــون ع ــن يتقدم ــم م ــوا ه ــى أصبح حت

النخــب املثقفــة واألدبــاء واإلعالميــن يف 

ــن  ــال م ــن، أن اعتق ــة، عادي ــل العام املحاف

وصفــوا بأصحــاب املحتــوى الهابــط مخالفــة 

مــا  وجــود  لعــدم  رصيحــة  دســتورية 

يســوغه، بحســب وصفهــم، الســيا أن هــذا 

املحتــوى أصبــح لألســف ســمة يف الشــارع، 

ــريه. بحســب تعب

ــي،  ــوى الرقم ــكلة املحت ــق مبش ــا يتعل وفي

يظهــر أن الحكومــة ال متلــك إحصائيــات 

بأعــداد أو نســب العراقيــن املســتعملن 

التواصــل  وشــبكات  اإلنرنــت  لشــبكة 

االجتاعــي، وذلــك بحســب مــا يؤكــده 

املتحــدث باســم وزارة التخطيــط والتعــاون 

اإلمنــايئ؛ الــذي يشــري اىل أن مثــل هــذه 

اإلحصائيــات لــن تتوفــر قبــل إجــراء التعداد 
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»الجنـدر«.. »الجنـدر«.. 
جنس اجتماعي وجنس اجتماعي و««سالح خصومسالح خصوم««  

يثير الجدل في كوردستانيثير الجدل في كوردستان
فــــــيلي

عــادت قضيــة »الجنــدر« لتتصــدر امللفــات 

إقليــم  يف  واســعاً  جــداًل  وتثــري  االجتاعيــة 

كوردســتان، يف وقــت تصاعــدت فيــه األصــوات 

النشــاطات  مــن  نــوع  أي  مبنــع  املطالبــة 

املتعلقــة بهــا.

نفســين،  أخصائيــن  بحســب  و«الجنــدر« 

كمخلــوق  اإلنســان  يولــد  عندمــا  يحــدث 

»بيولوجــي« يكــون جنســه مخالفــاً لرغبتــه.

يهدد األرسة

وأثــري هــذا امللــف مؤخــراً، عــى خلفيــة كتــاب 

ــة  ــليانية إىل محافظ ــس الس ــن مجل ــه م موج

ــب  ــن، طل ــان ورابري ــليانية وإداريت گرمي الس

الخاصــة  الربامــج  يف  التعامــل  منــع  فيــه 

بـ)الجنــدر( ومنــع النشــاطات املتعلقــة بالجنس 

االجتاعــي )الجنــدر(، وذلــك حفاظــا عــى 

البنيــة االجتاعيــة لــألرس واملجتمــع.

ــاب رســمي  ــه كت ــب األعضــاء بتوجي كــا وطال

لربملــان كوردســتان، يطالبــه بإصــدار قــرار مينــع 

التعاطــي مــع النــوع االجتاعــي )الجنــدر(، 

وكذلــك منــع إعطــاء الرخيــص ألي منظمــة 

تعمــل عــى أســاس ال يتطابــق مــع مبــدأ 

)الديــن الحنيــف(.

دخيل عى الكورد

مجلــة »فيــي«، تحــرت دوافــع هــذا املوضــوع، 

وبــدأت مــن حيــث صــدر القــرار )مجلــس 

الســليانية(، والتقــت بعضــو مجلــس محافظــة 

األعضــاء  )أحــد  عــي،  كريــم  الســليانية 

املوقعــن عــى املذكــرة التــي تطالــب مبنــع 

االجتاعــي(. بالنــوع  التعامــل 

ــة عــى  ــة دخيل عــي، أوضــح أن »هــذه القضي

ــه،  ــه ب ــة ل ــذي ال حاج ــوردي وال ــع الك املجتم

فمبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة مبــدأ 

الكريــم  والقــرآن  اإلســالمي  الديــن  حفظــه 

واملجتمــع الكــوردي حافــل بصــور املســاواة، 

تكــون هنــاك  قــد  وبالتــايل هكــذا حــاالت 

مناطــق أخــرى بحاجــة لهــا خــارج اإلقليــم 

واألعــراف«. والتقاليــد  العــادات  بحكــم 

وأضــاف أن »املفهــوم الحــايل للجنــدر أو النــوع 

االجتاعــي، يهــدد كيــان األرسة واملجتمــع، ألن لــكل مجتمــع ثوابتــه األخالقيــة والدينيــة واالجتاعيــة 

فتوجــد مواقــع يف املجتمــع او األرسة تتطلــب أن يكــون فيهــا الرجــل وهنــاك مواقــع يف األرسة 

واملجتمــع تتطلــب وجــود املــرأة فيــه«.

ورأى عــي، أن اإلقليــم بحاجــة لقضايــا أهــم مــن )الجنــدر( يف هــذا الوقــت، ويجــب أن يهتــم بحــل 

املشــكالت املرتبطــة، كـ«)األزمــة املاليــة، توفــري الخدمــات والوقــود للمواطنــن، حــل امللفــات العالقــة 

مــع بغــداد( وغريهــا«.

رأي آخر

يف املقابــل، وجــد عضــو مجلــس محافظــة الســليانية عــن الحــزب الشــيوعي الكوردســتاين، كاســرو 

معــروف، خــالل حديثــه ملجلــة »فيــي«، أن »طلــب مثانيــة أعضــاء ال ميثــل رأي املجلــس وال يجــوز 

التعامــل مــع آراء أعضــاء دون عقــد جلســة خاصــة والتصويــت عليهــا مــن قبــل أعضــاء املجلــس يف 

جلســة قانونيــة«.

ــل  ــس وال ميث ــة املجل ــل رئاس ــس ميث ــس املجل ــب رئي ــن نائ ــادر م ــاب الص ــرو، أن »الكت ــن كاس ويب

ــة  ــق لهيئ ــل يح ــائاًل »ه ــور«، متس ــذا أم ــث هك ــة لبح ــد جلس ــوع عق ــتحق املوض ــس وال يس املجل

رئاســة مجلــس الســليانية، البــت يف موضــوع معــن، اعتــادا عــى طلــب مقــدم مــن أعضــاء قلــة 

ــن؟ . ــس اآلخري ــاء املجل ــوع إىل أعض دون الرج

أداة املتخاصمن

»الجنــدر« أو النــوع االجتاعــي، بحســب الكاتــب الكــوردي، ســالم عبــد الله، هــو أداة بيد اإلســالمين 

والعلانيــن، وهــا بعيديــن عــن أهــداف هــذا املوضــوع، الفتــاً إىل أن »بعــض اإلســالمين مل يطبقــوا 

مبــادئ الديــن التــي تنــص عــى املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن، ولهــذا حــاول البعــض مــن 

العلانيــن اســتغالل هــذا الــيء للــرد عــى خصومــه مــن خــالل الرويــج لقضيــة تســتفز خصومــه.

ــون  ــة، إىل أن »برملــان كوردســتان أصــدر يف عــام 2010 قان ــه للوكال ــه، خــالل حديث ــد الل وأشــار عب

رقــم )14( وتنــص املــادة )10( منــه  والخاصــة بــوزارة الثقافــة والشــباب يف اإلقليــم، عــى نــر ثقافــة 

الجنــس االجتاعــي )الجنــدر(.

ورأى الكاتــب الكــوردي، أن »الطرفــن اإلســالمين والعلانيــن يهدفــان إىل تجاهــل حقــوق املــرأة يف 

املجتمــع واســتعبادها، وهــو يجــد أن منــح املــرأة حقوقهــا تكــون عــن طريــق قوانــن خاصــة ووفقــا 

ألنظمــة الدميقراطيــة واملتحــرر وخصوصــا النظــم االشــراكية«.

نسوة كوردستان

بدورهــا، نوهــت الناشــطة يف مجــال حقــوق املــرأة، هــوراس أحمــد، إىل معوقــات كثــرية قالــت إنهــا 

ــات  ــة معوق ــرية إىل »الئح ــا«، مش ــب علي ــن مناص ــرار وتقلده ــاء بالق ــاركة النس ــام مش ــول أم »تح

ــة«. ــى اإلعالمي ــة وحت ــة والقانوني ــة والسياســية واالقتصادي ــب االجتاعي تشــمل الجوان

وفيــا يخــص العوائــق االجتاعيــة، أوضحــت أحمــد للوكالــة، أن »نظــرة املجتمــع للنســاء هــي نظــرة 

ذات إطــار اجتاعــي، إذ ينظــر اليهــا يف اطــار دورهــا االجتاعــي، وحتــى يف مســألة تعريــف العمــل 

فهنــاك تعريــف اجتاعــي )جنــدري(، ولــذا حــددت للنســاء الئحــة مهــن معينــة أو مجــاالت عمــل 

محــددة، ألن النســاء ضمــن املنظــور االجتاعــي الســائد ال ميكنهــن العمــل يف بعــض املهــن واملواقع«.

ــم  ــة والتعلي ــة والربي ــع إنســاين كالصح ــب ذات طاب ــن يف الغال ــد النســاء مبه ــم تقيي ــت: »يت وتابع

ــي  ــربون أن مجــاالت العمــل هــذه والت ــم يعت ــل، فه والعمــل االجتاعــي وحقــوق اإلنســان والطف

ترتبــط بالجانــب االجتاعــي مناســبة لشــخصية وخصوصيــة املــرأة، لكــن هــذه النظــرة تتقاطــع مــع 

مبــدأ املســاواة ومتثــل توزيــع وتصنيــف )جنــدري( للوظائــف واملهــن«.
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ــدأ  ــزواج، ب ــاع مهــور ال فــي ظــل ارتف
الشــاب العراقــي باللجــوء إلــى نســاء 
للــزواج  بلــدان عربيــة وأجنبيــة  مــن 
منهــن، وذلــك النخفــاض تكاليفهــن 
مقارنــة بنظيراتهــن العراقيــات الالتــي 
ال  »تعجيزيــة«  شــروطا  يطلبــن 
تنتهــي، فــي وقــت يشــكو الشــاب مــن 

قّلــة فــرص العمــل والبطالــة.

فيلي

وتطلــب بعــض النســاء العراقيــات مهــور زواج باهظــة بداعــي 

ضــان حقهــا يف املســتقبل، نظــرا لتعــدد عالقــات الشــباب بســبب 

مواقــع التواصــل االجتاعــي، والتأّثــر مبشــاهري و«بلوكــرات« منصات 

التواصــل، باإلضافــة إىل كــرة حــاالت الطــالق التــي تســجلها املحاكــم 

ــالء  ــت نفســه أن غ ــدوا يف الوق ــن أك ــاً للمختصــن الذي ــا، وفق يومي

ــرام  ــجام واالح ــدر االنس ــة بق ــة الزوجي ــي العالق ــن تحم ــور ل امله

ــن. ــن الطرف ــادل ب ــة والتفاهــم املتب والثق

تفضيل غري العراقية

يقــول املواطــن محمــد األســدي مــن محافظــة كربــالء، ملجلــة 

»فيــي«، إن »معظــم الشــباب عاطلــون عــن العمــل، ومــن يعمــل 

منهــم يف القطــاع الخــاص ال يتجــاوز أجــره اليومــي 25 ألــف دينــار، 

ــط«. ــي فق ــه اليوم ــي لســد مروف وهــذه تكف

بــروط  يواجــه  بالــزواج  الشــاب  يرغــب  »عندمــا  ويضيــف 

تعجيزيــة، حيــث ُيطلــب منــه مهــر 25 مليــون دينــار حــارض ومثلهــا 

غائــب، وهــذا املبلــغ ال يســتطيع الشــاب توفــريه، لذلــك يختــار غــري 

ــن«. ــزواج منه ــات لل العراقي

ويتابــع األســدي »الشــاب العراقــي بــدأ 

يتجــه إىل دول عربيــة وعــى ســبيل املثــال، 

إىل ســوريا ولبنــان، حيــث يشــهد هــذان 

البلــدان أزمــة اقتصاديــة أدت إىل خفــض 

لذلــك  بناتهــن،  زواج  تكاليــف  العوائــل 

ــك  ــن نســاء تل ــزواج م ــي بال يرغــب العراق

يتجــاوز  إذ ال  لرخــص مهورهــن،  الــدول 

املهــر 2000 دوالر، كــا ليــس لهــن رشوطــا 

ــة«. ــرأة العراقي ــل امل ــة مث تعجيزي

ويوضــح األســدي »املــرأة العراقيــة بعــد 

ــات  ــدأ بطلب ــزواج، تب ــن ال ــزة م ــرة وجي ف

ــم  ــروج إىل املطاع ــا الخ ــا، منه ــة له ال نهاي

ــفر، ورشاء  ــب بالس ــرر، أو ترغ ــكل متك بش

عــى  والــردد  اليومــي  شــبه  املالبــس 

»وداعًا بنت بالدي«..

وغريهــا،  واملكيــاج  الحالقــة  صالونــات 

ــف  ــه 25 أل ــذي أجرت ــي ال ــاب العراق والش

دينــار، ال يســتطيع التكفــل بــكل هــذه 

ــات  ــك يلجــأ إىل غــري العراقي ــات، لذل الطلب

ــل  ــور، ب ــك األم ــرطن كل تل ــوايت ال يش الل

وتســاعد  الوضــع  تتفهــم  العكــس  عــى 

وتخدمــه«. زوجهــا 

الجال معيار نسبي

االجتاعيــة،  الباحثــة  تــرى  مــن جهتهــا 

ــى  ــباب ع ــال الش ــظ، أن »إقب ــهالء حاف ش

الــزواج مــن غــري العراقيــات يعــود إىل عــدة 

ــبيل  ــى س ــات وع ــا أن العربي ــباب، منه أس

املثــال الســوريات أو اللبنانيــات املتواجدات 

حاليــا يف العــراق، ال يزيــد مهرهــن عــن 

بصــورة  األجنبيــات  وحتــى  دوالر،   4000

مقارنــة  قليلــة  مطالبهــن  تكــون  عامــة 

بالشــابة العراقيــة«.

ملجلــة  حديثهــا  خــالل  حافــظ  وتتابــع 

»فيــي« »ومبــا أن الجــال نســبي، يــرى 

ــيات  ــن جنس ــاء م ــباب أن النس ــض الش بع

ــات،  ــن املحلي ــل م ــة أجم ــة أو أجنبي عربي

وأكــر مــا يزعــج الشــاب العراقــي هــو 

مســألة ذهــاب الزوجــة إىل بيــت أهلهــا 

أســبوعيا عــى أقــل تقديــر، أمــا مــع الزوجة 

العربيــة أو االجنبيــة فــال توجــد لديهــا 

ــزوج املشــاكل  ــب ال ــا يجن هــذه الفقــرة، م

العائليــة«.

فرصة للراء

مــن جانــب آخــر، يقــول املواطــن عــي 

ــري  ــالء، إن »الكث ــة كرب ــن محافظ ــم م كري

المهور الباهظة للنساء العراقيات تدفع 
الشباب إلى خارج الحدود
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ــة  ــن يف قيم ــات يبالغ ــاء العراقي ــن النس م

مهورهــن، ومل يكتفــن بذلــك بــل يطلــن 

ــع  ــب، وم ــن الذه ــرية م ــات كب ــا كمي أيض

بســبب صعــود  الحــايل  األســعار  ارتفــاع 

ــات  ــل ب ــرص العم ــة ف ــدوالر وقّل ــعر ال س

االقــدام عــى الــزواج أكــر صعوبــة عــن 

الســابقة«. الســنوات 

عامــا   29 يبلــغ  الــذي  كريــم  ويضيــف 

ومل يتــزوج حتــى اآلن، يف حديثــه ملجلــة 

»فيــي«، أن »بعــض النســاء يعتــربن الــزواج 

تجاريــاً وفرصــة للــراء، حيــث  مروعــاً 

يدخلــن عــى طمــع بطلبهــن مهــوراً عاليــة، 

ــن  ــن مشــاكل مــع أزواجه ــم يفتعل ومــن ث

ــوال«. ــك األم ــذن تل ليأخ

ويوضــح أنــه تقــّدم لخطبــة امــرأة منــذ 

ــه  ــا طلبت ــري م ــتطع توف ــه مل يس ــدة لكن م

منــه، وهــو ذهــب بقيمــة 9 ماليــن دينــار 

ــا. ــدا له ــّلم نق ُتس

مخاوف النساء

يف املقابــل تــرى امــرأة مــن العاصمــة بغداد، 

أن »طلــب املهــر العــايل أمــر طبيعــي يف ظل 

االنفتــاح الحــايل، حيــث خلقــت وســائل 

التواصــل االجتاعــي مخــاوف عنــد النســاء 

الشــباب،  لــدى  العالقــات  تعــدد  إزاء 

حيــث نــرى الشــاب لديــه عالقــة مــع أكــر 

مــن امــرأة رغــم كونــه خاطبــا أو حتــى 

ــا«. متزوج

وتكشــف املــرأة املقبلــة عــى الــزواج ملجلــة 

»فيــي«، أنهــا طلبــت مهــرا 150 مليــون 

دينــار مقدمــا ومثلــه مؤخــرا لضــان حقهــا، 

مشــرية إىل أن »الرجــل اذا كان جــادا وصادقا 

يف الــزواج فإنــه لــن يــردد يف املوافقــة عــى 

مبلــغ املهــر وامتــام الــزواج«.

الديوانيــة  محافظــة  مــن  أخــرى  امــرأة 

تعــزو األســتاذة يف جامعــة بغــداد، والباحثــة 

يف العلــوم الربويــة والنفســية واالجتاعيــة، 

الدكتــورة فــرح القريــي، ارتفــاع مهــور 

ــد  ــن تصاع ــدث اآلن م ــا يح ــزواج إىل »م ال

لحــاالت االنفصــال والتفــكك األرسي، وعــى 

قيمــة  ُتثّمــن  ال  املهــور  أن  مــن  الرغــم 

املــرأة، لكنهــا ضــان لحقــوق رشّعهــا الديــن 

ــالمي«. اإلس

ــة »فيــي« »ســابقا  وتضيــف القريــي ملجل

كان املهــر هــو الســؤال عــن أخــالق الرجــل 

ــات  ــز عــى املادي ــإن بعــض النســاء ترّك ــا ف ــا حالي ــه، أم ــه وعرت ــه وطيبت وســمعته ومكانت

ــة  ــة الزوجي ــّن العالق ــا مُي ــو م ــال ه ــن أن امل ــث يظن ــون، حي ــن املضم ــر م ــر أك واملظاه

ــرام  ــجام واالح ــه االنس ــل مع ــذي يحص ــك ال ــل يف الري ــح، ب ــري صحي ــذا غ ــا، وه ويحميه

ــم«. ــة والتفاه والثق

ومــن أهــم عوامــل غــالء املهــور، هــو التأثــر باآلخريــن، بحســب القريــي، حيــث توضــح أن 

»االنبهــار مبواقــع السوشــيال ميديــا ومــا ينــر فيهــا مــن أعــراس باهظــة الكلفــة واالنغــاس 

ــن  ــن م ــا لديه ــاج وم ــن مكي ــن م ــا يضع ــن وم ــا يلبس ــرات وم ــاهري والبلوك ــر باملش والتأث

ســيارات، فهــذا التأثــر هــو أهــم عوامــل غــالء املهــور«.

وتشــري إىل أن »املــرأة يف الجيــل الســابق كانــت تتحــى بالصــرب والقناعــة، أمــا اآلن فــإن بعــض 

النســاء يــردن امتــالك األشــياء برعــة، وخاصــة عندمــا يريــن إغــراء مواقــع التواصــل، لذلــك 

يعتقــدن بــأن قيمتهــن بغــالء مهورهــن، 

ــري،  ــذا التفك ــن ه ــاد ع ــب االبتع ــك يج لذل

وبالــذات عنــد األهــايل، ويســعون بــدل 

ذلــك إىل اختيــار رشيــك لبناتهــن يصلــح 

لدميومــة الــزواج، أمــا املــال فهــو يــأيت 

ــة ال تكــرر  ــة الزوجي ويذهــب، لكــن العالق

كل يــوم«.

حق املرأة

وميــض  اإلســالمي،  الباحــث  يوضــح 

ــدد  ــرأة أن تح ــق امل ــن ح ــي، أن »م الغريف

مقــدار املهــر الــذي تــراه مناســبا لهــا، لكــن 

املهــر املرتفــع هــو خــالف االســتحباب الــذي 

ــباب«. ــى الش ــزواج ع ــري ال ــو تيس ه

ملجلــة  حديثــه  خــالل  الشــباب  ودعــا 

ــر  ــة امله ــي«، إىل »العمــل لجمــع مؤون »في

والبحــث عــن الزوجــة الصالحــة مــع صــدق 

النيــة، وعــى النســاء التعــاون يف مقــدار 

مهورهــن«.

مــن جهتــه يقــول الباحــث اإلســالمي، نــور 

الســاعدي، إن »الحالــة العامــة أن يكــون 

للمــرأة مهــر املثــل، وهــو أن يكــون مشــابها 

لقريناتهــا مــن أقربائهــا، أم املهــر الغــايل 

ــة،  ــروف خاص ــك يف ظ ــا ذل ــق له ــه يح فإن

مثــال يف حــال وجــود تجــارب ســابقة، أو 

خــوف معــن، أو حــرص عــى حالــة معينة«.

ــي« »يف حــال  ــة »في ــن الســاعدي ملجل ويب

ــإن  ــا، ف ــزوج به ــد ومل ُيدخــل ال فســخ العق

املــرأة تســتحق نصــف املهــر رشعــا، أمــا 

ــام  ــتحق مت ــا تس ــا فإنه ــوال به اذا كان مدخ

املهــر«، موضحــا أن »املهــر حاليــا عــى 

ــة  ــا يف الريع ــر، أم ــدم ومؤخ ــمن مق قس

فهــو صــداق أو مهــر واحــد وليــس مقدمــا 

ومؤخــرا، لذلــك هــي تســتحقه بتامــه، 

واذا تــم االتفــاق عــى أي يشء اســمه مهــر، 

ــر«. ــدم واملؤخ ــا املق ــه رشع ــى ب ــه ُيعن فإن

ملجلــة  وتقــول  زواجهــا،  عــن  تتحــدث 

يعمــل  كان  »تقــدم يل موظــف  »فيــي« 

معــي يف الدائــرة، وكان املهــر الــذي طلبتــه 

75 مليــون دينــار مقدمــا ومثلــه مؤخــر، 

ــان  ــك لض ــمي، وذل ــا باس ــجل بيت وأن يس

يف  النفــوس  تغــريت  حــال  يف  الحقــوق 

املســتقبل، عــى الرغــم مــن كونــه شــابا 

جيــدا«، مضيفــة »املوظــف وافــق عــى 

املهــر وتــم الــزواج«.

أسباب االرتفاع املهور
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البريد البريد 
االعتيادي االعتيادي 
والهاتف والهاتف 

االرضي االرضي 
تقاليد رسخت تقاليد رسخت 

وانحسرت وانحسرت 

يقول الخبراء انه مع التطّور 
التكنولوجي المتسارع، تندثر 
تقاليد ومظاهر مهن كثيرة، 

ومن ذلك البريد الورقي وسعاة 
البريد النتشار دور البريد 

اإللكتروني الذي يختصر الوقت 
والجهد والمسافات، وكذلك 

الحال مع الهاتف االرضي.

فيلي

ورأوا ان تراجــع املراســالت الورقيــة، ال ســّيا 

الرســمّية منهــا، هــو الســبب الرئيــس الــذي 

ــن  ــد م ــق الربي ــاء صنادي ــع اختف ــن م يتزام

ــل  ــه عم ــدة. ويّتج ــكنية الجدي ــاين الس املب

ــار،  ــر إىل االندث ــر فأك ــد أك ــبي الربي منتس

مــع »عمليــة التطويــر« الحاصلــة، بحســب 

ــن. املراقب

 ويوضحــون بالقــول أّنــه يف كثــري مــن الدول 

فــان »التعامــل بالربيــد اإللكــروين صــار 

للتواصــل  املؤسســات  تعتمدهــا  وســيلة 

مــع العمــالء، ال ســّيا فيــا يتعّلــق بفواتــري 

مــن  وغريهــا  واملــاء  والغــاز  الكهربــاء 

ــه برغــم  ــون اىل ان ــا يلفت املعامــالت«، وفي

أّن هــذه العمليــة مــا زالــت يف بداياتهــا يف 

ــتحل  ــا س ــال فانه ــط مث ــرق  االوس دول ال

محــل الطريقــة القدميــة قطعــا، بحســب 

ــم. تعبريه

ــم  ــدة انه ــارات الجدي ــاكنو الع ــول س ويق

أصبحــوا »مــن دون عنوان«، مشــريين اىل ان 

ــي  ــارت ه ــي ص ــل االجتاع ــائل التواص وس

ــا للتواصــل  ــا حالي الطريقــة الوحيــدة تقريب

ــل  ــذي جع ــر ال ــو األم ــخاص، وه ــن األش ب

الرســائل الورقيــة يف آخــر اهتامــات الناس، 

يف حــن مــا زالــت الحكومــة اإللكرونيــة 

مــع  التعامــالت  يف  مؤجــاًل  مروعــاً 

األفــراد واملؤسســات، مــن قبيــل املعامــالت 

بالجامعــات  املتعلقــة  وتلــك  املرفيــة 

الزمــن  اىل  كثــريون  ويحــن  واملــدارس. 

الورقيــة،  الرســائل  ويســتذكرون  املــايض 

ــة«،  ــة خاص ــا نكه ــت له ــه »كان ــول إّن بالق

فالرســالة الورقيــة تحمــل كثــرياً مــن املعــاين، 

ــة املســتعملة واملشــاعر  ــا اللغ ــّل أهمه ولع

الصادقــة يف حــن كان االنتظــار محببــاً؛ أّمــا 

ــو  ــة وتخل ــي رسيع ــة فه ــالة اإللكروني الرس

مــن الحميميــة والشــوق، عــى حــد وصــف 

ــم. بعضه

يزالــون  مــا  انهــم  اىل  كثــريون  وينــوه 
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يحتفظــون برســائل قدميــة تحمــل ذكريــات 

جميلــة، وبطاقــات معايــدات ورقيــة مرســلة 

ــا يف  ــن وضعه ــم م ــتى، منه ــن ش ــن اماك م

ألبومــات للذكــرى، ومنهــم مــن حفظهــا 

بطريقتــه الخاصــة، فيقولــون انهــا تســرجع 

أيــام الصبــا والشــباب وذكــرى األصدقــاء 

وهــي أمــور ال ميكــن توفريهــا بوســاطة 

ــا  ــريا م ــي كث ــروين، الت ــد اإللك ــائل الربي رس

ــف، عــى  ــن الحاســب او الهات ــا م يفقدونه

ــم. ــد قوله ح

امــا فيــا يتعلــق بالهاتــف األريض املصمــم 

البــري،  بالصــوت  واالســتقبال  لإلرســال 

فانــه غــري مكلــف وســهل التشــغيل ويوفــر 

االتصــال  مــن  فوريــاً  نوعــاً  ملســتخدميه 

االتصــاالت  يعــد جهــاز  وكان  الشــخي، 

األكــر اســتعاال يف العــامل اذ جرى اســتعال 

مليــارات الهواتــف حــول العــامل يف الحقبــة 

ــأن. ــب ذوي الش ــة، بحس املاضي

انــه  اىل  واملراقبــون  املؤرخــون  ويلفــت 

ــن  ــايض كان م ــرن امل ــات الق ــول ثالثين بحل

ــا  ــة هواتفه ــازل الري ــك املن الشــائع أن متتل

ــداً مبــا  الخاصــة مــع انتشــار الشــبكات بعي

يكفــي إلجــراء املكاملــات عرب عــدة مدن، ويف 

األربعينــات مــن القــرن، كان مــا يــزال مــن 

الفخــم امتــالك هاتــف يف منزلــك، وابتعدت 

الهواتــف يف الســتينات عــن النمــط الــدوار 

فضــال   ،1968 عــام  يف  األزرار،  وظهــرت 

عــن مفاتيــح اخــرى مــع األزرار، ليصبــح 

ظهــر  الســبعينات  ويف  زًرا،   12 املجمــوع 

الهاتــف الــذى يثبــت عــى حائــط املطبــخ، 

ثــم ظهــر الهاتــف الالســلي يف الثانينــات، 

ــول يف  ــال للتج ــتخدمن مج ــح للمس و أصب

منزلهــم يف أثنــاء املكاملــة عــى الهاتــف، 

وجــاء اخــراع الهاتــف الالســلي خطــوة 

ــة  ــف األرضي ــن الهوات ــال م ــرية يف االنتق كب

ــن؛  ــة، بحســب املراقب ــف املحمول إىل الهوات

ــة املتصلــن  ومــع االنتشــار واســتمرار غالبي

املحليــة  الهاتــف  صناديــق  اســتعال  يف 

ــينات  ــى الخمس ــة حت ــف املدفوع أو الهوات

التحســينات  أدت  وعندمــا  والســتينات، 

وبالتحديــد يف 30 مايــس عــام 1921، اذ 

ــة  ــري التابع ــد والتوف ــة الربي ــأت مديري انش

ــا  ــد، في ــاالت والربي ــة لالتص ــة العام للرك

يلفــت املراقبــون اىل غيــاب االحتفــاء بهــذا 

اليــوم وعــدم تذكــره برغــم الخدمــة الكبــرية 

التــي كانــت توفرهــا للســكان وتصلهــم 

بالعــامل وتديــم العالقــات مــع اقربائهــم 

ــدول. ــتى ال ــم يف ش ومعارفه

ــد يف العــراق بانحســار  ــرو الربي ــر مدي و يق

اعتــاد الســكان عــى الربيــد االعتيــادي 

ولجوئهــم إىل خدمــات اإلنرنــت، بســبب 

و  اإللكــروين  للربيــد  الســكان  اســتعال 

الربيــد  دوائــر  خدمــات  عــن  االســتغناء 

مــع املؤسســات املعنيــة »بالنســبة لالدبــاء« 

مــن خــالل املشــاركة يف املســابقات. وبرغــم 

الخدمــة الريعــة التــي يوفرهــا اإلنرنــت، 

ــب  ــل إىل ترق ــه ميي ــال إن ــم ق إال أن بعضه

بــكل  الجمــر  مظــروف عــى أحــر مــن 

مــا لذلــك مــن إحســاس رائــع، بحســب 

تعبريهــم.

ويقــول احــد الســكان إن اختفــاء ثقافــة 

تبــادل الرســائل الورقيــة أضــاع حلقــة مهمــة 

مــن حلقــات الرابــط االجتاعــي، وتحــدث 

ــف  ــد، وكي ــاعي الربي ــع س ــه م ــن ذكريات ع

ــات  ــظ لحــد اآلن برســائل وبطاق ــه يحتف أن

أفــراد  مــع  والــده وجــده  يتبادلهــا  كان 

يف تكنولوجيــا الهاتــف املنــزيل إىل جعــل 

األنظمــة أرخــص وأكــر توافــراّ بســهولة إىل 

ــي تعمــل بضغطــة زر  ــف الت ــب الهوات جان

ــراز  ــف ذات الط ــل الهوات ــت مح ــي حل الت

الهاتفــي،  االتصــال  أو  الــدوارة  القديــم 

قدمــت الســتينات آلــة الــرد، مــّا اتــاح 

ــرك رســائل شــفهية قصــرية إذا  ــن ت للمتصل

مل يتــم التقــاط الهاتــف؛ وشــهد عــام 2000 

كثــريا مــن النــاس وهــم يتخلون عــن خطهم 

األريض متامــا واختيــار الهاتــف املحمــول أو 

الهاتــف الــذيك والهاتــف األســايس، بحســب 

ــا يعــرف. م

 ولكــن لوحــظ يف احصائيــة جــرت يف مــر 

حصــول زيــادة بحجــم اشــراكات التليفــون 

ــم  ــى التعلي ــري ع ــال الكب ــع اإلقب األريض م

ــريوس  ــار ف ــان انتش ــن« اب ــل »أونالي والعم

كورونــا؛  وتكشــف بيانــات وزارة االتصــاالت 

عــن  املريــة،  املعلومــات  وتكنولوجيــا 

عــدد مشــريك الهاتــف الثابــت اذ وصــل 

إىل نحــو  10.22 مليــون خــط يف تريــن 

الثــاين 2020 مقارنــة بـــ 8.76 مليــون خــط 

ــعات  ــايل س ــام 2019، بإج ــة ع ــى نهاي حت

مركزيــة وصلــت اىل 24.82 مليــون خــط يف 

كانــون االول 2020،  منوهــة اىل ان الزيــادة 

بحجــم اشــراكات التليفــون األريض جــاءت 

ــال الكبــري عــى التعليــم والعمــل  مــع اإلقب

ــاج  ــان جائحــة كوفيــد 19، وتحت أوناليــن اب

اذ  باملنــازل،  األريض  االنرنــت  توافــر  إىل 

ــل أيضــا  ــد العمي ــه تعاق ــط االشــراك ب يرتب

ــة، فضــال  ــل الخدم ــى خــط أرىض لتوصي ع

عــن ضــخ الحكومــة الســتثارات كبــرية 

لتطويــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت. وحقــق 

ذلــك ملــر معــدل منــو بنســبة 15.2% 

برغــم جائحــة كورونــا، وذلــك بناتــج محــى 

بلــغ نحــو 108 مليــار جنيــه عــام 2020 

مقابــل 93 مليــار جنيــه يف العــام املــايل 

ــة  ــات الحكوم ــب بيان ــبقه، بحس ــذى س ال

ــة. املري

ويف العــراق، مــن املعلــوم ان مديريــة الربيد 

العراقيــة تأسســت قبــل اكــر مــن 100 عــام 

ــاك حاجــة ملحــة  ــة، برغــم ان هن االعتيادي

ــي  ــادي الت ــد االعتي ــرود بالربي ــال الط إلرس

قــول  بحســب  انتعاشــا،  حركتهــا  تشــهد 

إحــدى موظفــات قســم الطــرود يف مكتــب 

بريــد العلويــة يف بغــداد، ويؤيــد كالمهــا 

ســاعي بريــد يف العاصمــة بغــداد، يقــول ان 

ــه اآلن تقتــر عــى إيصــال الطــرود. مهمت

ويؤكــد بعــض مــن اســتطلعت آراؤهــم 

ــادة  ــم يف الع ــادي وه ــد االعتي ــأن الربي بش

ــم  ــن انه ــب املراقب ــن بحس ــار الس ــن كب م

كانــت  التــي  للمــدة  بالحنــن  يشــعرون 

الوحيــدة  الطريقــة  الخطيــة  الرســائل 

لتواصلهــم مــع أقاربهــم وأصدقائهــم، أو 

ــه، ويوضــح صحفــي،  ــة، بحســب قول العائل

ــن  ــة ب ــر روح املنافس ــزال يتذك ــا ي ــه م أن

ــائل  ــك رس ــن ميتل ــأن م ــة بش ــراد العائل أف

ــر. ــة أك ورقي

وينتقــد متخصصــون ومراقبــون عــدم ســعي 

تفعيــل  اىل  العــراق  يف  املعنيــة  الجهــات 

ونــر خدمــة الهاتــف املنــزيل او صناديقهــا 

يف الشــوارع اســوة بــدول اخــرى مل تــزل 

تضعهــا بصــورة واســعة، وتســتعملها بجانب 

تكاليفهــا  النخفــاض  الذكيــة؛  الهواتــف 

ــد الهواتــف  ــة برصي ورخــص الخدمــة مقارن

ومنــح  تعميميهــا  اىل  ويدعــون  الذكيــة، 

ــال. ــددة لالتص ــارات متع ــتخدم خي املس

» اختفاء ثقافة تبادل 
الرسائل الورقية 

أضاع حلقة مهمة 
من حلقات الترابط 

االجتماعي، وتحدث 
عن ذكرياته مع 

ساعي البريد، وكيف 
أنه يحتفظ لحد اآلن 

برسائل وبطاقات كان 
يتبادلها والده وجده 

مع أفراد العائلة »
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فيــلي

معلومات تكشف »ألول مرة« عن 
االنتحار في العراق

أرقام صادمة.. أرقام صادمة.. 

كشــفت وزارة الداخليــة و«ألول مــرة«، عــن عدد حاالت كشــفت وزارة الداخليــة و«ألول مــرة«، عــن عدد حاالت 
االنتحــار خــالل األعــوام الســبعة الماضية فــي العراق، االنتحــار خــالل األعــوام الســبعة الماضية فــي العراق، 
ــدا مســتمرا لهــذه  ــات تصاع ــك االحصائي ــدا مســتمرا لهــذه وأظهــرت تل ــات تصاع ــك االحصائي وأظهــرت تل
الظاهــرة، ألســباب يعزوهــا المختصــون إلــى ثالثــة الظاهــرة، ألســباب يعزوهــا المختصــون إلــى ثالثــة 

جوانــب رئيســية )النفســي، االقتصــادي، االجتماعــي(.جوانــب رئيســية )النفســي، االقتصــادي، االجتماعــي(.
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هــي نتيجــة ضغــط مجتمعــي التــي تجد 

الناجيــة نفســها فيــه محــارصة بــن أنــواع 

كثــرية مــن األذى والعنــف بأنواعــه، بــال 

ــان،  ــرب األم ــا ل ــرج يوصله ــذ او مخ منف

فتجــد الطريــق الوحيــد هــو تــرك هــذه 

ــا«. ــاة خلفه الحي

مرىض نفسيون

تشــري كتــب مراجــع الطــب النفــي إىل 

أن %90 مــن املنتحريــن يعانــون مــن 

األخصائيــة  وفــق  النفســية،  األمــراض 

عيــى،  بتــول  الدكتــورة  النفســية 

املنتحريــن  مــن   70%« أن  وُتفّصــل 

ــاب، و15%  ــراض االكتئ ــن أم ــون م يعان

تأثــري  )تحــت  إدمــان  حالــة  يف  هــم 

ــم  ــدرة(، و%5 لديه ــواد املخ ــي امل تعاط

أمــراض اضطرابــات ذهانيــة أخــرى«.

ــة  ــا ملجل ــالل حديثه ــى خ ــرح عي وت

»فيــي« أن »املريــض النفــي تكــون 

منطقيــة،  وغــري  متخبطــة  أفــكاره 

غــري  وســلوكياته  ومشــاعره  وقراراتــه 

صحيحــة، أمــا بالنســبة للـــ%10 الباقيــة، 

فهــم الذيــن يتخــذون قــرار االنتحــار 

مبــلء إرادتهــم وقواهــم العقليــة«.

عالجات رسيعة

يؤكــد املديــر التنفيــذي للمجمــع األعــى 

الشــيخ مــروان  العــراق،  للتصــوف يف 

العبيــدي، ملجلــة »فيــي«، أن »االنتحــار 

وضعــه مقلــق يف العــراق، لذلــك يجــب 

ــات  ــع آلي ــة ووض ــذه العل ــخيص ه تش

ــا«. ــة له ــات رسيع وعالج

ليست انتحارا

بدورهــا تنبــه الباحثــة االجتاعيــة، زينــة 

الصبــاغ، إىل أن »الكثــري مــن )حــاالت 

االنتحــار( هــي يف الحقيقــة حــاالت قتــل، 

ســببها األمــوال، إذ ُتحــرم الكثــري مــن 

ــا  ــن اإلرث ويقتلوه ــن م ــل بناته العوائ

ــا انتحــار«. ــر عــى أنه ــة ُتظه بطريق

وتضيــف الصبــاغ ملجلــة »فيــي«، »أو 

آخــرون يقتلــون املــرأة بحجــة غســل 

ــة  ــذه الجرمي ــل ويتفاخــرون به ــار، ب الع

ُيخفــف  قانــون  ظــل  يف  دليــل،  دون 

عقوبــة تلــك الجرميــة عــى الجــاين، فضال 

عــن زنــا املحــارم التــي تذهــب ضحيتهــا 

املــرأة، إذ ُتعاقــب وُتقتــل عــى ذلــك 

بــدال مــن تقديــم املســاعدة والعــالج لهــا 

ــاين«. ــة الج ومعاقب

أو  الحايــة  خدمــات  إىل  الوصــول  يف 

مــن  يزيــد  مــا  اإلنســانية،  املســاعدة 

القائــم  للعنــف  تعرضهــن  مخاطــر 

ــكل  ــذي يش ــي، ال ــوع االجتاع ــى الن ع

ــة  ــه يف عملي ــات من ــام الناجي ــا أم عائق

ــاج  ــادة االندم ــن إىل التعــايف وإع انتقاله

املجتمــع«. يف 

ــة  ــا ملجل ــف جاســم خــالل حديثه وتضي

»فيــي«، »لذلــك فــإن مشــكلة االنتحــار 

االقتصــادي والبطالــة، فضــال عــن العنــف 

األرسي والجرائــم اإللكرونيــة واالبتــزاز 

اإللكــروين الــذي لــه تأثــري مبــارش يف 

هــذا املوضــوع«.

منفذ وحيد

تتفــق مــع هــذه األســباب التــي ذكرهــا 

اللــواء، الناشــطة يف حقــوق اإلنســان، 

أن  حيــث  وتوضــح  جاســم،  ســارة 

ــد  ــة وتقيي ــر محدودي »النســاء يكــن أك

»المريض النفسي 
تكون أفكاره متخبطة 

وغير منطقية، وقراراته 
ومشاعره وسلوكياته 

غير صحيحة، أما بالنسبة 
للـ10% الباقية، فهم 
الذين يتخذون قرار 

االنتحار بملء إرادتهم 
وقواهم العقلية«.

 2018 ويف  حالــة،   449 بلغــت   2017

بلغــت  بلغــت 519 حالــة، ويف 2019 

588 حالــة، ويف 2020 بلغــت 644 حالــة، 

ــة، ويف 2022  ويف 2021 بلغــت 863 حال

ــار«. ــة انتح ــت 1073 حال بلغ

أن  األرقــام  هــذه  مــن  يظهــر  وكــا 

حــاالت االنتحــار يف تصاعــد مســتمر، 

ــد  ــواء خال ــب الل ــبابها، بحس ــود أس وتع

املحنــا، إىل »الزيــادة الســكانية والوضــع 

ــة،  يقــول املتحــدث باســم وزارة الداخلي

اللــواء خالــد املحنــا، إن »احصائيــات 

حــاالت االنتحــار مــن عــام 2015 إىل 

ــن ألول  ــا، تعل ــيتم ذكره ــي س 2022 الت

ــث  ــام 2015، حي ــع ع ــة م ــرة، والبداي م

بلغــت عــدد حــاالت االنتحــار يف العــراق 

مــا عــدا إقليــم كوردســتان 376 حالــة«.

ويضيــف املحنــا ملجلــة »فيــي«، »ويف 

انتحــار، ويف  2016 بلغــت 343 حالــة 
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فيلي

يحتاج العراق إلى ما بين 3 
إلى 3.5 ماليين وحدة سكنية 
لسد الفجوة بين عدد األسر 
والوحدات السكنية المتوفرة 
لها، وفق وزارة التخطيط، 
ولمعالجة هذه المشكلة وزعت 
الحكومة 500 ألف قطعة 
أرض سكنية للمواطنين، كما 
هناك مشاريع مدن سكنية 
جديدة في عموم المحافظات 
على غرار مدينة بسماية 
في بغداد، فضاًل عن تفعيل 
وتشجيع االستثمار في قطاع 
السكن من قبل القطاع 
الخاص والمستثمرين بشكل 
عام، بحسب الوزارة.

عقارات العراق.. 
بين شراهة المسؤولين وغسيل أموال المستثمرين يزداد »وجع الكادحين«

أن  تــرى  النيابيــة،  والتنميــة  االســتثار  لجنــة  لكــن 

املشــاريع االســتثارية لــن تحــل أزمــة الســكن، بــل 

بفــرض الحكومــة نســبة عى املســتثمرين يف كل اســتثار 

ــن ال  ــدود الذي ــل املح ــن أو ذوي الدخ ــكني للموظف س

ــكنا. ــون س ميلك

وبينــا يحــدد مختصــون جملــة أســباب وراء ارتفــاع 

ــدوا  ــرية، أك ــرة األخ ــالل الف ــالد خ ــار يف الب ــعار العق أس

ــد يكمــن بدعــم القطــاع اإلســكاين مــن  أن الحــل الوحي

خــالل إنشــاء بنايــات مدعومــة بأســعار التكلفــة فقــط، 

ــن  ــددة م ــات مح ــرية ولفئ ــات الفق للطبق

ــع. املجتم

مول أم وحدة سكنية ؟

املواطنــة أم عليــاء مــن محافظــة بابــل، 

تحدثــت بدورهــا عــن أزم الســكن بالقــول 

إن »أغلــب املواطنــن حاليــا غــري مســتقرين 

بنــاء  مــن  نشــاهده  ومــا  اقتصاديــا، 

للمــوالت واملحــالت والكافيهــات بكــرة، 

لــن تنفــع املواطنــن بقــدر بنــاء دور واطئــة 

ــا  ــري رشاءه ــة يســتطيع املواطــن الفق الكلف

بالتقســيط املريــح، عــى عكــس املجمعــات 

ــعار«. ــة األس ــون باهظ ــي تك ــكنية الت الس

ــة  ــا ملجل ــاء، خــالل حديثه ــت أم علي وأضاف

»فيــي«، أن »ارتفــاع الــدوالر أّثــر عــى 

أســعار العقــارات واإليجــارات، حيــث وصــل 

مبلــغ رشاء أصغــر دار يف محافظات الوســط، 

دوالر(،  ألــف   40( دفاتــر   4 حــدود  إىل 

وســعر أقــل إيجــار للمشــتمل الصغــري 200 

ألــف دينــار شــهريا، واملواطــن الــذي أجرتــه 

ــتطيع  ــا، ال يس ــار يومي ــف دين 15 أو 20 أل

الــراء أو اإليجــار وفــق هــذه األســعار، 

لذلــك عــى الحكومــة توفــري منــازل واطئــة 

الكلفــة لهــم، كــا أن هــذه الدور ستســاهم 

ــى العشــوائيات«. يف القضــاء ع

فجــوة ســكنية ويف هــذا الســياق، لفــت 

التخطيــط،  وزارة  باســم  املتحــدث 

عبدالزهــرة الهنــداوي، إىل أن »عــدد ســكان 
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العــراق وفــق آخــر تقديــر للــوزارة نهايــة عــام 2022، 

ــون نســمة، يتقاســم هــذا العــدد الذكــور  ــغ 42 ملي بل

ــى  ــور ع ــاث و%50.5 للذك ــع %49 لإلن ــاث، بواق واإلن

الصــدارة  بغــداد يف  املحافظــات، وجــاءت  مســتوى 

ــوى بـــ4  ــة نين ــا محافظ ــمة، تليه ــن نس ــع 9 مالي بواق

ــم البــرة بـــ3 ماليــن نســمة،  ماليــن نســمة، ومــن ث

وبعدهــا تــأيت بقيــة املحافظــات، أمــا أقلهــا فهــي 

ــف  ــوايل 900 أل ــل إىل ح ــدد وص ــى، بع ــة املثن محافظ

نســمة«.

ــالد  ــة أن »الب ــه للوكال ــالل حديث ــداوي، خ ــار الهن وأش

ــكنية  ــدة س ــن وح ــن 3 إىل 3.5 مالي ــا ب ــاج إىل م تحت

لســد الفجــوة املوجــودة وفــق عــدد األرس يف العــراق«، 

الفتــا إىل أن »الربنامــج الحكومــي أعطــى أولويــة لقطــاع 

ــة  ــف قطع ــع 500 أل ــص وتوزي ــدأ بتخصي ــكن، وب الس

ــن«. ــكنية للمواطن أرض س

ــوه املتحــدث الحكومــي، إىل وجــود مشــاريع مــدن  ون

ســكنية جديــدة يف عمــوم املحافظــات عــى غــرار مدينة 

بســاية الســكنية، وهنــاك مشــاريع أخــرى، وســيكون 

ــكن  ــاع الس ــتثار يف قط ــجيع لالس ــل وتش ــاك تفعي هن

ــل القطــاع الخــاص واملســتثمرين بشــكل عــام  مــن قب

ملعالجــة مشــكلة الســكن يف العــراق«.

حلول ترقيعية

يف مقابــل ذلــك، رأت عضــو لجنــة االســتثار والتنميــة 

النيابيــة، ســوزان منصــور، أن »هنــاك مشــاريع ســكنية 

اســتثارية، لكنهــا لــن تحــل أزمــة الســكن، نظــرا 

الرتفــاع أســعارها ويصعــب عــى ذوي الدخــل املحــدود 

ــا«. ــوت فيه ــى املتوســط رشاء شــقق أو بي أو حت

»فيــي«،  ملجلــة  حديثهــا  خــالل  منصــور،  ودعــت 

ــتثمرين يف كل  ــى املس ــبة ع ــرض نس ــة إىل »ف الحكوم

ــدود  ــل املح ــن أو ذوي الدخ ــكني للموظف ــتثار س اس

الذيــن ال ميلكــون ســكنا«.

أسباب االرتفاع

أســباب ارتفــاع أســعار العقــار يف العــراق خــالل الفــرة 

األخــرية تعــود إىل زيــادة الطلــب، وغســيل 

رشاهــة  وازديــاد  العقــارات،  يف  األمــوال 

املســؤولن عــى اقتنــاء العقــارات الغاليــة يف 

ــات الســكنية،  ــى املجمع ــداد، وأيضــا ع بغ

بحســب الخبــري االقتصــادي، أحمــد فــادي.

ــر  ــا ذك ــي«، أن م ــة »في ــادي، ملجل ــر ف وذك

آنفــاً أدى إىل »ارتفــاع أســعار العقــارات 

ــع  ــة إىل جش ــا، باإلضاف ــرة به ــة املتاج نتيج

الــركات االســتثارية التــي أصبحــت تزيــد 

األســعار 3 أو 4 أضعــاف بــدون رقابــة أو 

محاســبة«.

»تقــوم  أن  االقتصــادي،  الخبــري  واقــرح 

الحكومــة بإنشــاء بنايــات مدعومــة بأســعار 

الفقــرية  للطبقــات  بالنســبة  تعاونيــة 

منهــا  املجتمــع  مــن  محــددة  ولفئــات 

طبقــات املوظفــن أو الطبقــة الوســطى، 

ويتــم  فقــط،  التكلفــة  بأســعار  وتكــون 

الدفــع عــى مــدى 20 أو 30 ســنة، كــا 

يجــري يف باقــي الــدول التــي تدعــم القطــاع 

اإلســكاين املوجــود فيهــا، وهــذا هــو الحــل 

الوحيــد«.

وأوضــح فــادي، أن »املجــال االســتثاري 

ــدا،  ــة ج ــتويات مرتفع ــغ مس ــراق بل يف الع

ولــن يســتطيع حتــى املواطــن مــن الطبقــة 

الوســطى واملوظــف أن يلبيهــا، خصوصــا 

مــع ارتفــاع ســعر رصف الــدوالر، وأيضــا 

ــل بســبب  ــف التموي ــاري وّق املــرف العق

مضاعفــة  إىل  أدى  مــا  أســعاره  تضــارب 

املشــكلة«.

واختتــم فــادي حديثــه بالقــول إن »أســعار 

الشــقق ارتفعــت مبــا ال يقــل عــن 100 

ــار يف أكــر مــن مجمــع ســكني  مليــون دين

داخــل بغــداد، أمــا الفلــل أو البيــوت التــي 

فــإن  مــرا  أو 300  تبلــغ مســاحتها 250 

أســعارها وصلــت إىل مــا ال يقــل عــن 150 

إىل 200 مليــون دينــار«.
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ــه، يف  ــرا ل ــورك مق ــن نيوي ــذي يتخــذ م ــي ال ــع األمري ــر املوق وذك

ــن،  ــل مــن خمــس العراقي ــي«، أن "أق ــة »في ــه مجل ــر ترجمت تقري

ميتلكــون حســابا مرفيــا، بينــا يفقــر العــراق اىل وجــود مقدمــي 

والنــزوح  "الحــروب  أن  إىل  الفتــاً  العامليــة"،  الدفــع  خدمــات 

ــى  ــد ع ــور ويعتم ــال تط ــي ب ــاد العراق ــت االقتص ــات ترك والعقوب

ــة". ــادرات النفطي الص

ورصــد التقريــر، مشــاهد مــن منطقــة البــازار القديــم املزدحــم يف 

مدينــة الســليانية يف إقليــم كوردســتان، فيــا كانــت أجهــزة عــد 

ــي  ــار العراق ــن الدين ــا م ــون أكوام ــل الحال ــل وينق ــوال تعم االم

والتومــان اإليــراين والــدوالر األمريــي حــول املكاتــب الضيقــة، 

ثقافة »الكاش« تتسيد التعامالت المالية في العراق 

و«الرقمي« على الهامش
 تنــاول موقــع "ريســت اوف 
باخبــار  المختــص  وورلــد"  ذا 
العالميــة،  التكنولوجيــا 
العراقييــن  انقطــاع  ظاهــرة 
الدفــع  انظمــة  عــن  عمومــا 
عالميــًا،  المعتمــدة  الرقميــة 
والتــي أصبحــت مــن بديهيــات 
تعامــالت الشــركات فــي أنحــاء 
ــك  ــم كافــة، بمــا فــي ذل العال
والنــزوج  الحــروب  عقــود 
جعلــت  والتــي  والعقوبــات، 
العــراق معــزواًل عــن النظــام 

العالمــي. المالــي 

فيلي
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الرجــال  مجموعــة  أصــوات  تعلــو  فيــا 

ــاً ورشاء  ــتفادة بيع ــن االس ــون محاول يرخ

ــرف. ــعار ال ــات أس ــن تقلب م

ثقافة الكاش

يف  والعمــالء  الــركات  تســتخدم  وفيــا 

ــة،  ــالت الرقمي ــامل التعام ــاء الع ــع انح جمي

بشــكل متزايــد، مــا يــزال الــكاش )التعامــل 

النقــدي( هــو الســمة الســائدة يف العــراق، 

ــر. ــاً للتقري وفق

ولفــت التقريــر األمريــي، إىل أن البنــك 

ــص لـــ 17  ــى تراخي ــي، أعط ــزي العراق املرك

رشكــة لتشــغيل عمليــات رقميــة، مبــا يف ذلك 

ــت"  ــاس وال ــن كاش" و"ن ــل "زي رشكات مث

كــا  حوالــة"،  و"اســيا  بــاي"  و"فاســتي 

جــرى إصــدار 15 رخصــة أخــرى للخدمــات 

ــروين. ــع اإللك ــة بالدف املتعلق

ومــع ذلــك، نــوه التقريــر، إىل أن "أصحــاب 

ــاع  ــر القط ــون تطوي ــن يحاول ــال الذي األع

ــا  الخــاص الهــش يف البــالد، يواجهــون تحدي

املحليــن  املســتهلكن  ان  اذ  مزدوجــا، 

الدفــع  منصــات  اعتــاد  يف  مــرددون 

فــان  املتاحــة محليــا، ولهــذا  االلكــروين 

العراقيــن معزولــون عــن انظمــة الدفــع 

الرقميــة التــي تعتربهــا معظــم الــركات يف 

جميــع انحــاء العــامل مســألة بديهيــة مســلم 

ــا". به

التعامالت الرقمية

ونقــل التقريــر، عــن أنــس أبــو فاضــل، 

الــذي يعمــل يف البــازار مبحافظة الســليانية 

ضمــن إقليــم كوردســتان، قولــه إن "النــاس 

ــة الرقميــة،  ــا ال يدركــون مــا هــي العمل هن

والــكل معتــاد عــى املــال النقــدي ويثــق بــه 

ــة". ــن املدفوعــات الرقمي ــرب م بشــكل اك

ــا وزمــاليئ بحاجــة  ــو فاضــل: "أن وأضــاف أب

اىل )أنظمــة العمــالت الرقميــة( يف حــال 

أردنــا إرســال األمــوال اىل الواليــات املتحــدة 

او أوروبــا"، مشــرياً إىل أن "غالبيــة العراقيــن 

ال يســتخدمون بطاقــات االئتــان املرفيــة، 

وكنتيجــة لذلــك، فــإن أصحــاب االعــال املهمــن مــن اجــل مســتقبل العــراق، ليســوا قادريــن 

عــى القيــام بالعديــد مــن التعامــالت املاليــة االساســية الســائدة يف كل االقتصــادات بأنحــاء 

ــل  ــن التموي ــارج او تأم ــم يف الخ ــع بأعاله ــم التوس ــس بإمكانه ــا أن لي ــة، ك ــامل كاف الع

بســهولة مــن الخــارج، وفقــاً للتقريــر.

ــق  ــل تحقي ــن اج ــاس م ــعي الن ــل س ــات، تعرق ــذه التحدي ــل ه ــإن مث ــار، ف ــذا اإلط ويف ه

احالمهــم االقتصاديــة، وهــو مــا يفاقــم االحبــاط االجتاعــي واالقتصــادي بســبب نظــام مــا 

ــي. ــر األمري ــول التقري ــام 2019، يق ــذي ســاهم يف احتجاجــات ع ــراق ال ــد 2003 يف الع بع

ونقــل التقريــر أيضــاً، عــن مؤســس رشكات الخدمــات املهنيــة "ســيفن بروفايشــينز" الناشــئة، 

ضيــاء ســتار، قولــه إن "تعزيــز القــدرة عــى الوصــول اىل انظمــة الدفــع االلكــروين مــن شــأنه 

أن يســهم يف تقويــة خلــق الفــرص امــام رجــال االعــال والنســاء والعاطلــن عــن العمــل".

وبــدال مــن ابقائهــم معتمديــن عــى نظــام التوظيــف الحكومــي واملحســوبية السياســية، فــإن 

النظــام املــايل الرقمــي، سيســهل عليهــم العمــل لحســابهم، بحســب ضيــاء ســتار، الــذي أشــار 

إىل أن "هــذه املســألة البســيطة تشــكل تحديــا كبــريا للــركات الناشــئة الجديــدة، ويحــول 

بينهــا وبــن النمــو والتوســع".

يف  أعــال  ســيدة  أفــادت  جانبهــا،  مــن 

ــا أبــو بكــر، بأنهــا  الســليانية، تدعــى جوان

ليســت بحاجــة إىل املدفوعــات اإللكرونية.. 

ــداً،  ــه نق ــع مثن ــا دف ــده، ميكنه ــا تري وكل م

ــتخدامها. ــر يف اس ــبب ال تفك ــذا الس له

ــاب  ــم الحس ــهم لديه ــن خمس ــل م وان اق

املــريف املطلــوب وفقــا للبنــك الــدويل، 

كــا أن املنصــات اإللكرونيــة العامليــة مثــل 

PayPal و Apple Pay و Stripe، ليســت 

ــراق". ــرة لالســتعال يف داخــل الع متوف

ويرجــح خــرباء، تحدثــوا للموقــع األمريــي، 

ــركات  ــذه ال ــك أن ه ــباب ذل ــن أس أن "م

ــة يف  ــات املالي ــل هــذه العملي ــرب أن مث تعت

ــة". العــراق، تثــري مخاطــر عالي

ومقابــل نســبة ال%5 املوجــودة يف العــراق، 

فــإن البنــك الــدويل يقــدر أن "ثلثــي البالغن 

االن عــى مســتوى العــامل يقومــون باجــراء 

او تلقــي مدفوعــات رقميــة، وانــه يف العــامل 

النامــي، ارتفــع هــذا الرقــم مــن ٪35 يف 

العــام 2014 اىل ٪57 يف العــام 2021، فيــا 

ــة اصبحــت  يشــري اىل ان املدفوعــات الرقمي

ــل  ــار للتعام ــي املعي ــد ه ــو متزاي ــى نح ع

املــايل يف جميــع انحــاء العــامل".

ــي، إىل أن "الجهــود  ــر األمري ــوه التقري وون

التــي تبــذل مــن اجــل اصــالح االنظمــة 

وتطويــر  القدميــة،  واملاليــة  القانونيــة 

وتنويــع  العــراق،  يف  الخــاص  القطــاع 

االســاس االقتصــادي للبلــد، تتعــر كلهــا 

بشــكل روتينــي بســبب املصالــح الراســخة"، 

عنــر  يشــكل  "الفســاد  أن  إىل  الفتــاً 

الشــفافية  )منظمــة  صنفــت  حيــث  ردع 

الدوليــة(، العــراق عــى انــه احــد مــن اكــر 

البلــدان عرضــة للفســاد يف العــامل خــالل 
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انا العراقي .. حياتي هي ملخص االلم والمعاناة والالاستقرار  !.''''

لم اذق فيها  طعم الهدوء ، لم اذق طعم السكينة. 

لم اعرف معنى راحة البال، لم اختبر حالوة الحياة في وطن آمن ، 

 من المستقبل !!
ً
 من الحاضر وياِئسا

ً
 مرتعبا

ً
 من الماضي و خائفا

ً
اعيش في وطني متــألما

مضت سنوات العمر وانا انتظر الوطن السعيد المزدهر .. 

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

مدير التحرير


