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السفراء هم قياديو العراق الوطنيون في كل المنافي يدافعون عنه وينقلون حقيقة األوضاع فيه، ويعملون الستعادته

لــم تختلــف حكومة محمد شــياع 
الســوداني عــن الحكومــات التي 
األمريكــي  االحتــالل  أعقبــت 
 ،2003 عــام  للعــراق 
فالحكومــات التســع المتعاقبــة 
خــالل الـــ19 عامــا الماضيــة 
مضــت علــى نهــج المحاصصــة 
الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة، 
ذلك النهج الذي شرعته اإلدارة 
األمريكيــة بعــد غزوهــا العــراق 
الحاكمــة  الســلطة  ورعتــه 
فــي إيــران وفقــا لمصالحهــا.
فمنــذ تشــكيل أول حكومــة فــي 
العــراق عقــب الغــزو األمريكــي 
الحكــم  مجلــس  عهــد  فــي 
الــذي شــكله الحاكــم األمريكــي 
ــرورا  ــر )2003( م ــول بريم ب
بحكومــة أيــاد عــالوي المؤقتــة 
إبراهيــم  وحكومــة   )2004(
ــة )2005(  ــري االنتقالي الجعف
المالكــي  نــوري  وحكومتــي 
 )2010  –  2006( األولــى 
والثانية )2010 – 2014(، ثم 
حكومة حيــدر العبادي )2014 
– 2018(، وبعدهــا حكومــة 
عــادل عبــد المهــدي )2019(، 
الكاظمــي  فحكومــة مصطفــى 
)2020 – 2022(، وصــوال 
شــياع  محمــد  حكومــة  إلــى 
الســوداني، كانــت المحاصصــة 
المناصــب  لتقاســم  عنوانــا 
بيــن القــوى الحاكمــة للعــراق.
فــي الـــ 27 مــن تشــرين األول/
صــوت  الماضــي  أكتوبــر 
العراقــي  النــواب  مجلــس 

بدورتــه الخامســة علــى حكومة 
صراعــات  بعــد  الســوداني، 
سياســية ألكثر من عــام وصلت 
حــد االقتتــال بين جهــات موالية 
لإلطــار التنســيقي وأتبــاع زعيم 
التيار الصــدري مقتدى الصدر، 
اإلطــار  تأكيــدات  وبحســب 
فــي  نجــح  الــذي  التنســيقي 
ــر مرشــحه »الســوداني«  تمري
ــر  ــإن األخي ــوزراء ف لرئاســة ال
أعضــاء  اختيــار  إلــى  عمــد 
ــدأ  ــا لمب ــة وفق ــه الوزاري كابينت
المحاصصة المعمول به ســابقا.
الحالــي فــي  النظــام  واعتمــد 
ــادئ األمــر تقاســم الرئاســات  ب
علــى األحــزاب السياســية التــي 
عــن  ممثلــة  نفســها  قدمــت 
للبــالد  الرئيســية  المكونــات 
ــة(  )الشــيعية والســنية والكردي
فضــال عــن المكونــات األخــرى 
والمســيحيون  )التركمــان 
واإليزيديون( وباقي المكونات، 
الشــيعي  للمكــون  فأعطــى 
رئاســة الــوزراء والــذي يتمتــع 
ــا،  ــات وأغلبه ــم الصالحي بمعظ
ــم  ــام السياســي القائ ــون النظ ك
نظامــا برلمانيــا وليــس رئاســيا 
كمــا كان قبــل العــام 2003، 
وأعطى للمكون الســني رئاســة 
ــواب وهــو منصــب  ــس الن مجل
شــبه تشــريفي ال يمتلــك مــن 
الصالحيــات شــيء، فيمــا منــح 
للمكــون  الجمهوريــة  رئاســة 
ــردي وهــو منصــب فخــري  الك
لــه. حقيقيــة  صالحيــات  ال 

تقاســم  المحاصصــة  وشــملت 
الــوزارات بيــن المكونات، ومن 
ثــم الدرجات الخاصة والعليا في 
ــات  ــوزارات والمديري ــز ال مراك
الدوائــر  إلــى  نــزوال  العامــة، 
المحافظــات. فــي  الفرعيــة 

ولم تقتصر المحاصصة الحزبية 
علــى الحقائب الوزارية ووكالء 
رئاســات  فشــملت  الــوزراء، 
الجامعــات وعمــادات الكليــات 
البعثــات  وممثلــي  والســفراء 
التــي  الدبلوماســية والهيئــات 
تكــون مســتقلة،  أن  يفتــرض 
للمناصــب  مؤخــرا  ووصلــت 
الحكومــات  فــي  الفرعيــة 
ــري  ــة ومدي ــس المحلي والمجال
الدوائــر الصغيــرة ومعاونيهــم.
وال ترتكــز المحاصصــة القائمــة 
أســس  علــى  العــراق  فــي 
قانونيــة، رغــم  أو  دســتورية 
بــه  المعمــول  الدســتور  أن 
 2005 دســتور  هــو  اليــوم 
بعيــدة  أجنبيــة  بــإرادة  ُكتِــب 
وشــعبه. العــراق  إرادة  عــن 
أن  يؤكــدون  القانــون  فرجــال 
المحاصصة السياســية المتعمدة 
ال تســتند ألي ركيــزة دســتورية 
أو قانونيــة، وبذلــك فهــي تمثــل 
عنــه  نتــج  دســتوريا  خرقــا 
ومنعهــا  الكفــاءات  تهميــش 
مــن الوصــول إلــى المناصــب 
الدولــة. فــي  القياديــة  العليــا 
الرئاســات  توزيــع  ويعتمــد 
الثــالث والــوزارات والهيئــات 
والرقابــة  النزاهــة  كهيئــة 
ــات  ــة االنتخاب ــة ومفوضي المالي
ــك  ــى المحاصصــة وهــو بذل عل
و68   49 المــواد  يخالــف 
و77 و 102 مــن الدســتور، 
والتــي خلــت مــن أي نــص عــن 
المحاصصــة، فضــال عــن المادة 
التــي تنص علــى المســاواة بين 
العراقييــن دون تمييــز، لديــن أو 
أو قوميــة. أو عــرق  مذهــب 
التظاهــرات  مــن  وبالرغــم 
ــراق  ــي الع ــع ف ــعبية األوس الش
والتــي يعرفهــا العراقيون باســم 
)ثــورة تشــرين( والتــي نجحــت 
فــي ترســيخ الوحــدة المجتمعية 
والتعبيــر عــن رفــض العراقييــن 

القائــم علــى  الحالــي  للنظــام 
المحاصصــة والغــارق بالفســاد 
والمرتكــز على الــوالء للخارج، 
ال  النظــام  هــذا  شــكل  أن  إال 
ــزاب  ــس األح ــا وبنف ــزال قائم ي
والمنهــاج. واألشــخاص 
علــى  العراقيــون  ويجمــع 
فــي  المحاصصــة  نظــام  أن 
والمغانــم  المناصــب  تقاســم 
السياســية،  القــوى  بيــن 
الفســاد  باستشــراء  تســبب 
ــة،  ــي الدول ــي واإلداري ف المال
ــالل  ــن خ ــا م ــك جلي ــر ذل ويظه
المشــتريات  لجــان  تصرفــات 
العقــود  فــي  التعاقــد  ولجــان 
الخارجيــة والداخليــة، إضافــة 
إلــى اســتغالل طابــع التخــادم 
المؤسســات  لبعــض  الحزبــي 
ممــا جعلهــا فــي منــأى عــن 
الرقابــة، لتتفاقــم بهــا حــاالت 
ــاد التــي جعلــت البرلمــان  الفسـ
العراقــي األســوأ عبــر التاريــخ.
نســب  تتبــع  خــالل  ومــن 
االنتخابــات  فــي  المشــاركة 
البرلمانية التي تعلنها الســلطات 
العراقيــة، يظهــر حجــم الرفــض 
الجماهيــري الشــعبي للحكومات 
لت عقــب االحتــالل  التــي ُشــّكِ
إلــى  بالعــودة  األمريكــي، 
انتخابــات 2018 لــم تتجــاوز 
نســب المشــاركة فــي أحســن 
أحوالهــا 15%، وفــي انتخابــات 
2021 وصلت لنحو 5%، وهي 
نســب ال تعكــس تمثيــل الجهــات 
العراقــي. للشــارع  السياســية 
وتؤكــد شــهادات لقــادة العمليــة 
السياســية الحاليــة أن غالبيــة 
العراقــي »يرفــض«  الشــعب 
الجديــدة  الســوداني  حكومــة 
أي  تمتلــك  ال  وأنهــا  خاصــة 
ــر،  ــى الجماهي ــه إل ــد لتقدم جدي
وحتــى أن آليــة وجودهــا كانــت 
لتشــكيل  نفســها  باآلليــات 
كمــا  الســابقة،  الحكومــات 
إلــى  الشــهادات  تلــك  تشــير 
أن رفــض الحكومــة الجديــدة 
ــة  ــا حكوم ــن أنه ــع م أيضــا ينب
وهــي  بامتيــاز،  محاصصــة 
ال تتعــدى أن تكــون أداة بيــد 
اإلرادة  تمثــل  طهــران، فهــي 

العــراق. داخــل  اإليرانيــة 
ــي  ــارع العراق ــر الش ــا ينظ بينم
الســوداني  حكومــة  أن  إلــى 
علــى أنهــا حكومــة محاصصــة 
ســفك  علــى  تقــوم  جديــدة 
دمــاء أبريــاء جــدد، وســرقة 
قــوت  مــن  جديــدة  حصــص 
رؤوس  وتهميــش  العراقييــن 
شــباب محتجيــن. حكومــة تقــاد 
مــن قبــل ايــران وميليشــياتها 
ــدات  ــى والءات الجن ــوم عل وتق
ــي حكومــة  ــت ف ــة , والالف دولي
الســوداني التــي شــكلها اإلطــار 
التنســيقي الموالــي إليران، أنها 
حظيــت بدعم واســع النطاق من 
الواليــات المتحــدة، وهــو مــا 
عبــرت عنــه اللقــاءات المتكررة 
ــداد  ــي بغ ــة ف للســفيرة األمريكي
حيــث  رومانوســكي،  إلينــا 
أكــدت التــزام اإلدارة األمريكيــة 
ــم  ــبة بدع ــن مناس ــر م ــي أكث ف
الحكومــة الحاليــة فــي مختلــف 
المجــاالت، وهــو مــا يخالــف 
الموقف األمريكــي المعلن خالل 
العاميــن الماضيين مــن الجهات 
العراقيــة القريبــة مــن طهــران.
ومنذ تشــكيل حكومة الســوداني 
يشــكك مراقبون للشــأن العراقي 
بقدرتــه علــى تنفيذ الوعود التي 
أطلقها والتي من شــأنها تحويل 
إلــى صــورة ورديــة  العــراق 
براقــة، فــال قــدرة للســوداني 
علــى محاربــة الفســاد وال قــدرة 
تداعيــات  معالجــة  علــى  لــه 
السياســات االقتصاديــة خــالل 
الماضيــة  الـــ19  الســنوات 
فــي  البــالد  أغرقــت  والتــي 
مســتنقعات التخلــف والبطالــة 
ــات، فضــال عــن  وســوء الخدم
قدرتــه علــى محاســبة  عــدم 
بهــدر  المتورطيــن  مــن  أي 
ــى  ــام كونهــم مــن تبن المــال الع
الــوزراء،  لرئاســة  ترشــيحه 
وهــذا االمــر يؤكــد عــدم قدرتــه 
علــى مكافحــة مافيات الفســاد  ،
ــة  ــن أن المحاصص ــم م وبالرغ
للعمليــة  األبــرز  الســمة  هــي 
بعــد  العــراق  فــي  السياســية 
المتابــع يــرى  2003، إال أن 
ــة  ــات معين ــم جه بوضــوح تحك

الدعــوة(  )حــزب  أبرزهــا 
للفصائــل  الممثلــة  والقــوى 
إليــران  المواليــة  المســلحة 
السياســي واألمنــي  بالمشــهد 
البــالد. فــي  واالقتصــادي 
ذلــك وســط تهميــش  يجــري 
العراقــي  للشــارع  واضــح 
بســنته وكــرده وشــيعته، حيــث 
المكونــات  تلــك  أبنــاء  يجمــع 
الســلطة ال  أحــزاب  أن  علــى 
تمثلهــم وأن غايــة تلــك القــوى 
وســرقة  بالحكــم  التمســك 
المليــارات مــن موازنــات البالد.
الحكومــات  تجربــة  وأثبتــت 
بعــد  العــراق  فــي  التســع 
2003 أن نظــام المحاصصــة 
عامــل رئيســي فــي هــدم الدولــة 
وإبعــاد القيــادات الكفــؤة عــن 
القيــادة، وســبب رئيســي فــي 
تزايــد حــاالت الفســاد المالــي 
واإلداري علــى اعتبار أن الكتلة 
للمنصــب  تنظــر  السياســية ال 
علــى أنــه موقــع للخدمــة بــل 
الحزبيــة  المغانــم  أداة لكســب 
ــع الشــخصية ليــس إال. والمناف
ومــع اقتــراب العملية السياســية 
فــي العــراق مــن دخــول عامهــا 
ــة مــا بعــد  العشــرين فــي مرحل
االحتــالل األمريكي للعراق، فإن 
النظــام القائــم علــى المحاصصة 
الدولــة  وهيمنــة  جهــة  مــن 
إليــران  المواليــة  العميقــة 
البــالد  فــي  المشــهد  علــى 
مــن جهــة أخــرى، بــدأ فعليــا 
بدخــول مرحلــة االنهيــار، فثقــة 
الحالــي  بالنظــام  العراقييــن 
باتــت معدومــة وهــو العامــل 
ــار  ــي تالشــي وانهي األســاس ف
العالــم. فــي  الحكــم  أنظمــة 
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التوالـي  علـى  الثانـي  للعـام 
تتصاعـد عمليـات التهديـد التي 
والمدونيـن  الناشـطين  تطـال 
جنـوب  مـدن  فـي  العراقييـن 
جانـب  إلـى  البـالد  ووسـط 
العاصمـة بغـداد، وتحديـدا فـي 
والديوانيـة  الناصريـة  بلـدات 
النجـف،  وأخيـرا  والبصـرة 
كان مـن نتائجهـا مغـادرة عـدد 
إلـى  العراقـي  الشـباب  مـن 
تركيـا  أبرزهـا  الجـوار  دول 
واألردن وآخـرون إلـى شـمالّي 
العـراق بفعـل تهديـدات مكتوبة 
مسـلحة  وجماعـات  لمليشـيات 
معروفـة هـي أقـوى مـن أجهزة 
 الحكومـة األمنية ومؤسسـاتها.
ووسـط صمـت حكومـي مطبـق 
تمارسـها  التفـرج  مـن  وحالـة 

القـوات األمنيـة فـي تلـك المدن 
إزاء مـا يتعـرض له الناشـطون 
مـن تصفيـات ووسـائل ترهيـب 
أخرى ، بقصد دفعهم إلى التخلي 
عن الحراك السلمي ضد العملية 
لالحتـالل  الخائبـة   السياسـية 
الشـباب  دعـم    لزامـاً  فبـات 
الثائريـن وثورتهـم  التشـرينية 
 الخالـدة  ضـد االحتـالل وذيولـِه
والعشـرين  الرابـع  ومنـذ 
الثانـي  تشـرين  نوفمبـر/  مـن 
منظمـات  وثّقـت  الماضـي، 
بالتعـاون  عراقيـة،  حقوقيـة 
عـدة  مـدن  فـي  ناشـطين  مـع 
تفجيـر عبـوات ناسـفة وأخـرى 
ناشـطين  صوتيـة علـى منـازل 
أسـفرت  العـراق  جنوبـي  فـي 
ماديـة  خسـائر  عـن  جميعهـا 

للناشـطين  وسـيارات  بمنـازل 
أو أسـرهم، باسـتثناء هجوميـن 
طالـت  إصابـات  عـن  أسـفرا 
الناصريـة  فـي  أسـرتين  أفـراد 
ترهيبهـم بغيـة   والبصـرة، 

توثيـق  تـم  األثنـاء  وفـي 
تهديـدات لمـا ال يقـل عـن 80 
منصتـي  علـى  ومدونـا  ناشـطا 
»فيسبوك«، و«تويتر«، بمدن 
العاصمـة  تصدرتهـا  مختلفـة 
بغـداد، وتلقوهـا عبـر هواتفهـم 
الشـخصية أو حسـاباتهم علـى 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
برسـائل نصيـة، أو عبـر قنوات 
علـى تطبيـق »تلغـرام«، يظهر 
مليشـيات  مـن  مقربـة  أنهـا 
اضَطـرَّ  الـذي  األمـر  مسـلحة، 

كثيـراً منهم لمغـادرة مدنهم إلى 
مناطق أخرى، وقسم منهم نشر 
اعتذارا وحذف ما كتبه من رأي 
.وآخـرون ادعوا أن حسـاباتهم 
اختراقهـا. تـم  قـد   الشـخصية 
كذلـك تـم توثيـق اعتقـال قـوات 
أمنيـة 194 ناشـطا ومتظاهـرا 
ال  التـي  ذاتهـا  الفتـرة  فـي 
تـم إطـالق  تتجـاوز الشـهرين، 
سـراح معظمهـم مـن بيـن مـن 
تـم إطـالق سـراحه مـن تعرض 
ومحاولـة  بالضـرب  للتعذيـب 
انتـزاع اعترافـات وتنكيـل عبـر 
الجنسـية  اللفظيـة  اإلهانـات 
التـي تتنافـى مـع قيـم وأخـالق 
المجتمـع العراقـي ومـا يفترض 
أن تكـون عليـه أجهـزة األمـن 
الوطنيـة. وأكـد عـدد منهم أنهم 

والضـرب. للتعذيـب   تعرضـوا 

وبتقديـرات أوليـة فقـد بلغ عدد 
مدنهـم  لمغـادرة  اضطـر  مـن 
بفعل التهديدات بين 2 ديسـمبر 
الماضـي ولغايـة مطلـع الشـهر 
الحالـي أكثـر مـن 100 ناشـط 
مدنـي ومـدون إضافـة الى عدد 
من الصحفيين انتقلوا الى أربيل 
والسـليمانية، فضـال عـن مدينة 
وذلـك  تركيـا،  فـي  إسـطنبول 
بفعـل تهديدات تلقوهـا أجبرتهم 
الفـرار بحثـا عـن األمـن  علـى 
 مـن مطـاردة السـلطة العميلـة.

إن استمرار  السلطة  العميلة في 
ترهيب وتخويف الناشـطين من 
الشـباب الرافض السـتمرار هذا 

الهيـكل السياسـي المتعفـن، لـم 
يوقف الحراك الشعبي العراقي، 
بـل علـى العكـس هـو فـي تنـاٍم  
حالـة  مـع  ومتواصـل  متصـل 
وعـي عاليـة تجعـل مـن مقولـة 
إن العـراق بلـد المفاجئـات هـو 
التعبيـر الحـي الواقـع والقريـب 
تعالـى،  هللا  شـاء  إن  حدوثـه 
وهـو مـا يقلـق أحـزاب السـلطة 
الدبابـة  ظهـر  علـى  القادمـة 
اإليرانـي. أوالذيـل    األميركيـة 
إن المجلـس الوطني للمعارضة 
العراقيـة  يثمـن ويقـدر ويعتـز 
بتالحم الشعب العراقي ويسانده 
في جهاده ضد االحتالل وذيوله.

البرلمـان  رئيـس  إعـالن  كان 
بمقتـل  الحلبوسـي،  محمـد 
العراقييـن  المختطفيـن  جميـع 
مـن سـكان مـدن شـمال وغرب 
ووسـط العراق والُمقدر عددهم 
بأكثـر مـن 26 ألـف مدني حيث 
مرتبطـة  مليشـيات  اقتادتهـم 
 2014 عامـي  بيـن  بإيـران 
و2016، خـالل نزوحهـم مـن 
جهـات  إلـى  القتـال  مناطـق 
محاولـة  بمثابـة  مجهولـة، 
واحـدة  علـى  السـتار  إلسـدال 
اإلنسـانية  الملفـات  أكبـر  مـن 
واألخالقيـة التـي تالحـق القوى 
بوصفهـا  المختلفـة  السياسـية 
علـى  صامـت  وشـاهد  متسـتر 
التـي  الطائفيـة  اإلبـادة  جرائـم 
خـالل  العراقيـون  لهـا  تعـرض 
يـد  علـى  الماضيـة،  السـنوات 

لمليشـيات. ا

علـى  خيـم  الـذي  الوجـع  مـع 
بـل  العراقييـن،  آالف  منـازل 
عشـرات اآلالف منهـم بعـد هـذا 
التصريـح، مـن جـرف الصخـر 
ومـن  اليوسـفية،  صـدر  إلـى 
الفلوجة إلى سامراء وجزيرتها 
مـرورا بمدينـة االسـحاقي، ثـم 
وتكريـت  ويثـرب  بلـد  عزيـز 
والعوجـة باتجـاه مـدن وبلـدات 
إلـى  صعـودا  المنكوبـة  ديالـى 
كركـوك ثم نينوى، فإن األسـئلة 
ـ إن  كثيـرة عـن الخطوة التاليةـ 
كانـت هنـاك خطـوات أساسـا ـــ 
من قتلهم وأين جثامين الضحايا 
وأعدادهم آالف، وأين القضاء، 
القـوى  بعـض  تاجـرت  ولمـاذا 
وتالعبـت  بملفهـم  السياسـية 
بمشـاعر األهالي في كل موسـم 
انتخابـي توهمهـم بأنهـا سـتعيد 

أبناءهـم لهـم!

األجوبـة معروفـة لكنهـا تحتـاج 
أكثـر،  ليـس  وطنييـن  إلـى 
أن  مرتفـع  بصـوت  ليتحدثـوا 
مليشيات، حزب هللا والعصائب، 
والنجبـاء وبـدر واإلمـام علـي، 
وفاطميـون،  والخراسـاني، 
التـي  العصابـات  مـن  وغيرهـا 
قتـال  العراقييـن  علـى  تسـلطت 
خلـف  تقـف  مـن  هـي  ونهبـا 
جرائـم إبـادة طائفيـة وعمليـات 
تغييـر ديموغرافـي مروعـة في 
كل شـبر من العراق، وبوصاية 

إيرانيـة. وحمايـة 

يبـدأ  أن  الضـروري  مـن  إن 
والمختطفيـن  الضحايـا  ذوو 
المغدوريـن  أو  والمغيبيـن، 
الحلبوسـي،  أسـماهم  كمـا 
بالتعـاون مـع أي جهـد وطنـي 
خالـص لتدويـل جرائـم اإلبـادة 

المـدن  واحتـالل 
معالمهـا  وطمـس 

قبـل  مـن  تدميرهـا  عبـر 
إليـران،  التابعـة  المليشـيات 

إن محاسـبة القتلـة المأجوريـن 
قد يتعثر اليوم ألسباب معروفة، 
اليـوم  سـيأتي  بالتأكيـد  لكنـه 
الـذي يحيـن فيـه القصـاص من 
والكشـف  والقتلـة،  المجرميـن 
عـن الجهـات التـي سـاندت تلك 
المليشـيات وليـس من شـاركت 
بإعدامهـم، وأنـه البـد محاسـبة 

هؤالء.

لشـهداء  وعلييـن  الرحمـة 
المجـازر الجماعيـة على يد آلة 
المليشـياوية  الطائفيـة  الحقـد 
التحـرر  طريـق  شـهداء  ولـكل 

العـراق فـي 
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علـى  الضـوء  تقريـر  سـلّط 
السياسـية  األزمـة  تداعيـات 
الخدمـات  علـى  وتأثيرهـا 
التعليـم فـي  األساسـية وقطـاع 

لعـراق ا
نشـرته  الـذي  التقريـر  ويشـير 
تايمـز«،  »نيويـورك  صحيفـة 
مـن  تفاقـم  »األزمـة  أّن  إلـى 
تأثيـر الفسـاد المستشـري على 
الخدمـات العامة أو الحياة لربع 
السـكان الذيـن تقـدر الحكومـة 

أنهـم يعيشـون فـي فقـر«.
ففـي معظـم األيام فـي العاصمة 
ثقـب  آالت  توفـر  العراقيـة، 
الصخـور والمثاقـب الكهربائية 
الموسـيقى التصويريـة لطفـرة 
المطاعـم  تبلـور  مـع  البنـاء، 
وارتفـاع  الطوابـق  متعـددة 
البنـك المركـزي الجديـد  مبنـى 
الـذي تبلغ تكلفتـه 800 مليون 

األفـق. فـوق  دوالر 
الواضـح  االزدهـار  هـذا  لكـن 
فـي أجـزاء مـن بغداد يكـذب ما 
المسـؤولين  مـن  العديـد  يـراه 
والمواطنين العراقيين األسـاس 

للدولـة. المنهـار 
فـي  األمريكـي  الغـزو  بعـد 
2003، هيمنت الكتل السياسية 
الشيعية على المشهد السياسي 
هـذه  وتنامـت  العـراق،  فـي 
الهيمنة لتؤدي إلى تهديد خطير 
السـتقرار البالد الهـش بالفعل، 
نتيجة تقاتل المليشيات المسلحة 
الشـيعية المتنافسـة، وأشـهرها 
المرتبطة بإيران المجاورة، مع 
بعضهـا البعـض، وهـي خارجة 
عن سيطرة الحكومة المركزية.
وعلـى  وخارجيـا  »داخليـا 
المسـتوى السياسـي واألمنـي، 
فاشـلة«،  دولـة  اآلن  العـراق 
اسـكندر،  سـعد  قـول  حسـب 
المـؤرخ العراقـي، مضيفـا أنـه 
أن  العراقيـة  للدولـة  يمكـن  ال 
تفرض سـلطتها علـى أراضيها 

شـعبها«. أو 

فـي  الضعـف  نقـاط  وظهـرت 
العـراق مـرة أخـرى بشـكل حاد 
فـي أغسـطس الماضـي عندمـا 
تشـكيل  بشـأن  الجمـود  انفجـر 
حكومة جديدة - بعد عام تقريبا 
مـن االنتخابـات األخيـرة - إلـى 
أعمـال عنف في قلب العاصمة، 
بيـن أتباع التيار الصدري وكتل 
اإلطار التنسـيقي ذات المجاميع 
المليشـياوية الشيعية المسلحة.
»إذا ناقشـنا عـراق مـا بعد عام 
2003، فعلينـا أن نقـول إنه لم 
يكـن أبـدا دولـة فاعلـة«، قالـت 
ماريـا فانتابي من مركز الحوار 
اإلنسـاني، وهي منظمـة إلدارة 
النزاعـات مقرهـا سويسـرا. لم 
يكـن لدينـا أبـدا رئيـس وزراء 
يتمتـع بالسـيطرة الكاملـة علـى 

قـوات األمـن أو الحـدود«.

إن عـدم انهيـار العـراق يرجـع 
الفضـل فيـه إلـى حـد كبيـر إلـى 
الثـروة النفطيـة الهائلـة للبالد. 
لكـن معظم المواطنيـن ال يرون 
أبـدا فائـدة هـذه الثـروة، حيـث 
يعانـون مـن انقطـاع الكهربـاء 
يوميـا، والمـدارس المتهالكـة، 
أو  الصحيـة  الرعايـة  ونقـص 

حتـى الميـاه النظيفـة.

الماضـي، اسـتقال  الشـهر  فـي 
عـالوي  علـي  الماليـة  وزيـر 
بتحذير صارخ من أن مستويات 
تسـتنزف  المذهلـة  الفسـاد 
الموارد العراقية وتشكل تهديدا 

وجوديـا.

خطـاب  فـي  عـالوي  وكتـب 
اسـتقالته إلـى رئيـس الـوزراء 
»تعمـل شـبكات سـرية واسـعة 
مـن كبـار المسـؤولين ورجـال 
األعمال الفاسـدين والسياسيين 
علـى  للسـيطرة  الظـل  فـي 
قطاعـات كاملـة مـن االقتصـاد 
الـدوالرات  مليـارات  وسـحب 

حرفيـا مـن الخزانـة العامـة«. 
األخطبـوط  هـذا  وصـل  »لقـد 
والخـداع  الفسـاد  مـن  الهائـل 
قطاعـات  مـن  قطـاع  كل  إلـى 
ومؤسسـاتها:  البـالد  اقتصـاد 
يجـب تفكيكـه بأي ثمـن إذا كان 

يبقـى«. أن  البلـد  لهـذا 

وقال عالوي، الذي شـغل أيضا 
منصـب وزيـر الماليـة فـي عام 
2006، إنـه صـدم عندمـا عـاد 
»إلـى أي مـدى تدهـورت آليـة 
الحكومة« تحت هيمنة جماعات 
المرتبطـة  الخاصـة  المصالـح 

بمختلـف دول المنطقـة.
وقـال فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
يونيـو/ فـي  تايمـز  نيويـورك 
األشـخاص  »لديـك  حزيـران: 
الذيـن يسـافرون إلـى طهـران، 
عمـان،  إلـى  ويسـافرون 
اإلمـارات  إلـى  ويسـافرون 
ويسـافرون  المتحـدة،  العربيـة 
إلـى قطـر«. في السـابق، كانوا 
يطيـرون إلـى واشـنطن، لكنهـم 

ذلـك«. يفعلـون  يعـودوا  لـم 

انسـحبت  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
الواليات المتحدة بشـكل متزايد 
مـن العالم العربي، مـع التركيز 
احتـواء  علـى  أساسـي  بشـكل 
مـع  التطبيـع  وتعزيـز  إيـران 
إسـرائيل. وعلى مدى سـنوات، 
يبـدو أن البالد، التي كانت هدفا 
للعداء بسـبب احتاللها للعراق، 
تفقـد أهميتهـا فـي الوقـت الذي 
تقاتل فيه الميليشـيات الشـيعية 

مـن أجل األسـبقية.

ويقـع العـراق علـى رابـع أكبـر 
احتياطـي نفطي فـي العالم، وقد 
الفسـاد  النفـط  عائـدات  غـذت 

ودعمـت االقتصـاد.

حكومييـن  لمسـؤولين  ووفقـا 
الميليشـيات  فـإن  ومحلييـن، 

تسـتنزف  القبليـة  والجماعـات 
مينـاء  مـن  الجمـارك  عائـدات 
أم قصـر العراقـي علـى الخليج. 
وتعـد المعابر على طول الحدود 
 1000 طولهـا  يبلـغ  التـي 
آخـر  إيـران مصـدرا  مـع  ميـل 
المشـروعة.  غيـر  لإليـرادات 

تسـيطر الميليشـيات المدعومة 
علـى  العـراق  فـي  إيـران  مـن 
قطاعات مثـل الخردة المعدنية، 
مقابـل  المدفوعـات  وتبتـز 
الحماية من الشـركات، والعقود 
الحكوميـة هـي مصـدر رئيسـي 

آخـر للفسـاد.

وزارة الصحـة العراقيـة، التـي 
مسـؤولون  تقليديـا  يديرهـا 
هـي  الصـدر،  للسـيد  موالـون 
المشـتري االحتكاري لما يقرب 
مـن نصـف األدوية المسـتوردة 
إلـى العـراق، وتعتبر واحدة من 
وفقـا  فسـادا،  الـوزارات  أكثـر 
وخبـراء  عراقييـن  لمسـؤولين 

خارجييـن.

قبل ثالث سنوات، استقال عالء 
علـوان، المسـؤول السـابق في 
منظمـة الصحـة العالميـة، مـن 
منصـب وزير الصحة، قائال إنه 
لـم يعـد بإمكانه محاربة الفسـاد 
فـي الوزارة أو درء التهديدات.

فـي  عـالوي،  السـيد  ووصـف 
المقابلـة التـي أجريـت معـه في 
ال  كان  عندمـا  حزيران/يونيـو 
يـزال وزيرا للمالية، أن العراق 
أصبح أساسـا غيـر قابل للحكم.

وقال: »ال يمكنك فعل أي شيء 
سـوى إدارة الشـؤون اليومية، 
بالنظـر إلـى أنـه فـي هـذا البلد، 

هنـاك أزمـة كل يوم«.

مـع تسـبب الحرب فـي أوكرانيا 

في ارتفاع أسعار النفط، جاءت 
مـن  مؤخـرا  الدولـة  إيـرادات 
صـادرات النفـط - وهـو نقـص 
يكـون  أن  يمكـن  التنويـع  فـي 
كارثيـا مـع تحـول العالم بشـكل 
الطاقـة  مصـادر  إلـى  متزايـد 

البديلـة.

الـوزارات  اختـالل  مـع  ولكـن 
المركزيـة،  الحكومـة  وضعـف 
ال يوجـد جهـد حقيقـي لتحسـين 
الخدمـات العامة أو الحياة لربع 
السـكان الذيـن تقـدر الحكومـة 

أنهـم يعيشـون فـي فقـر.

وتعانـي أجـزاء كبيرة من البالد 
مـن نقـص الكهربـاء أو الميـاه 
النظيفـة، وهـي أزمـة مسـتمرة 
غذت احتجاجات واسعة النطاق 
قبل ثالث سنوات، مما أدى إلى 

الحكومة. سقوط 

وهنـاك عدد قليل من القطاعات 
التـي تعانـي مـن خلـل وظيفـي 
التعليمـي  النظـام  مثـل  صـارخ 
باالحتـرام  يحظـى  كان  الـذي 
فـي البـالد. منـذ مـا يقـرب مـن 
سبع سـنوات، يعمل اآلالف من 
المعلميـن المؤقتيـن دون أجـر، 
في انتظار فرصة لتوظيفهم من 

قبـل وزارة التربيـة.

المـدارس مكتظـة للغاية لدرجة 
أنهـا تعمـل فـي نوبـات، وتقـدم 
نصـف يـوم فقـط مـن الفصـول 
تفتقـر  للطـالب.  الدراسـية 
العديـد من المـدارس إلى المياه 
الجاريـة أو المراحيض الكافية. 
كان  إذا  محظوظـون  معظمهـم 
لديهـم مـراوح في حـرارة تصل 

إلـى نصـف درجـة الغليـان.

الطـالب  نصـف  مـن  أكثـر 
قبـل  يتسـربون  العراقييـن 

المدرسـة الثانويـة. وفـي بغداد 
األطفـال  يدفـع  أخـرى،  ومـدن 
الذيـن تركـوا المدرسـة عربات 
خشـبية في األسـواق الخارجية 
أو زجاجـات مياه إلى السـائقين 

المـرور. حركـة  فـي 
»لـم نتلـق كتبا مدرسـية جديدة 
أم زهـرة،  قالـت  العـام«،  هـذا 
مدرسـة  فـي  معلمـة  وهـي 
ابتدائيـة كانـت تقـوم باألعمـال 
الورقيـة فـي وزارة التربية هذا 
األسـبوع. وأضافـت: »نحـاول 
استخدام أسـماء قديمة«، قائلة 
إنها ال تريد الكشـف عن اسمها 
الكامل ألنها لم تحصل على إذن 

زوجهـا للتحـدث.
حيهـا  إن  زهـرة  أم  وقالـت 
الخـاص فـي بغـداد، ثانـي أكبـر 
مدينـة في الشـرق األوسـط، لم 
يكـن بـه ميـاه جاريـة منتظمـة 

.2014 عـام  منـذ 
هناك ثقة ضئيلة جدا في النظام 
نسـبة  أن  لدرجـة  السياسـي 
اإلقبال على التصويت في بغداد 
كانـت حوالـي 30 في المئة في 

االنتخابـات األخيرة. 
يبقـى  أن  الكثيـرون  ويتوقـع 
نفس السياسـيين الفاسـدين في 
السلطة بفضل نظام ما بعد عام 
2003 الـذي يضمـن مناصـب 
دينيـة  لمجموعـات  رئيسـية 

محـددة. وعرقيـة 
الحكومـة  ضعـف  ويشـكل 
الدولـة  ومؤسسـات  العراقيـة 
اإلقليمـي  لالسـتقرار  تهديـدا 
- كمـا حـدث فـي عـام 2014 
عندمـا انهـار الجيـش العراقـي 
تنظيـم  هجـوم  مواجهـة  فـي 
»داعـش« الـذي احتـل أجـزاء 

البـالد. مـن  كبيـرة 
وختـم التقرير بمـا قاله المؤرخ 
العراقي سـعد إسـكندر: »تغيير 
القـادة - تغييـر األجيـال - هـو 

الوحيد«. السـبيل 

العـراق  فـي  الكهربـاء  أزمـة 
وملفاتهـا والتـي ُشـبِّعَت بوابـل 
اإلعالمـي  الجهـد  مـن  كبيـر 
كثافـة  يـزداد  والـذي  المسـتمر 
وتنوعـاً فـي اتجاهـات التحليـل 
ومقترحات الحلول، وعلى وجه 
التحديـد، فـي أوقـات تفاقم هذه 
األزمة وما يصاحبها من معاناة 
يوميـة ترهـق حيـاة المواطـن.
حـرب  لـكل  أن  المعـروف  مـن 
إلـى  السـاعين  مـن  تجارهـا 
تداعياتهـا  باسـتثمار  الفـوز 
ألجـل تحقيق المصالـح الضيقة 
غيـر المشـروعة والتـي تكـون 
على حسـاب الشريحة الواسعة 
مـن المواطنيـن المغلـوب علـى 

أمرهـا… وهذا ما ينطبق تماماً 
على استغالل األزمات المختلفة 
التـي تتعـرض لهـا المجتمعات.
متالزمـة  أن  فيـه  الشـك  ممـا 
الكهرباء العراقية واسـتمرارها 
قـد حفـزت الكثيـر مـن هـؤالء 
مختلـف  لتسـخير  المتصيديـن 
علـى  الحصـول  بهـدف  السـبل 
وسـائل  أضافـوا  إذ  منافعهـم، 
مـا  لتحقيـق  مبتكـرة  خبيثـة 
الماديـة  المكاسـب  مـن  يمكـن 
يعملـون  نفسـه  الوقـت  وفـي 
تفاقـم  ضمـان  علـى  جاهديـن 
حالـة التـردي فـي خدمة تجهيز 
الطاقة الكهربائية واستمرارها، 
فـال غرابـة مـن نشـوء رغبـات 

شرسـة لإلجهـاز علـى ما يمكن 
مـن منافـع لـدى مجموعـة مـن 
فـروع  أو  المحليـة   الشـركات 
والمقاوليـن  منهـا  األجنبيـة 
باإلضافة إلى أصحاب صالونات 
وفـي  والسمسـرة  العالقـات 
مقدمـة ذلك ما يسـمى بالمكاتب 
االقتصادية ألحزاب السلطة ولم 
يقـف األمـر عنـد حـدود المنافع 
الماديـة فقـط فقـد انبـرت العديد 
إلـى  السياسـية  الجهـات  مـن 
تسـخير حالـة الفشـل والفسـاد 
المنظومـة  عمـل  معالجـة  فـي 
حمالتهـا  لصالـح  الكهربائيـة 
فـي المنافسـة والتسـقيط التـي 
تحكمهـا التقاطعـات المصلحيـة 

مسـاحات  فوظفـت  أكثـر،  ال 
اإلعالميـة  قنواتهـا  فـي  كبيـرة 
إلنجـاز هـذا الغـرض ودعمتهـا 
بوساطة ما يطلق عليه بالذباب 
اإللكترونـي لتنشـط على مواقع 
التواصـل االجتماعي المختلفة.
إن حالـة التهافـت فـي اسـتغالل 
أزمـة الكهرباء لـم تقتصر على 
األفـواه المحليـة الطامعـة فقط، 
بـل تعدى ذلك إلى ظهور جهات 
خارجية كانت قد سعت ومازالت  
إلـى تحقيـق المزيد مـن المغانم 
الوطنيـة  الثـروة  علـى حسـاب 
للعـراق عبـر اتفاقيـات وعقـود 
إذعان صفقت لها بحرارة شـلة 
التابعيـن ألجندات هذه الجهات، 

فتصدرت إيران المرتبة األولى 
في تحقيـق هذه المطامع وعلى 
مصالحهـا  تقتضـي  مـا  وفـق 
االقتصادية والسياسية، فأوقعت 
مؤسسـة الكهربـاء العراقية في 
شـروط  لقبـول  الرضـوخ  فـخ 
الـالزم  اإليرانـي  الغـاز  تجهيـز 
محطـات  مـن  العديـد  لتشـغيل 
توليـد الكهربـاء فـي المنظومـة 
الوطنية وكذلك اسـتيراد كميات 
محددة مـن الطاقـة الكهربائية، 
كمـا أوغلت فـي فرض المعدات 
المواصفـات  ذات  الكهربائيـة 
عاليـة  وبأسـعار  المتدنيـة 
أوعـزت  ذلـك  مـع  وبالتـوازي 
ألذرعهـا فـي السـلطة الحاليـة 

لتعطيل الحلول الوطنية المتاحة 
وغلـق األبـواب أمام مـن يتبنى 
هـذه الحلـول باسـتخدام وسـائل 
علـى  الحفـاظ  بهـدف  مختلفـة 
مكاسـب  مـن  لهـا  تحقـق  مـا 
األزمـة  اسـتمرار  بفعـل  كبيـرة 

الكهربائيـة الخانقـة.
لـذا فعلـى العراقييـن جميعـاً أن 
الـذي يقـف وراء  يعرفـوا مـن 
األزمـات  هـذه  مثـل  إحـداث 
وتعميقها وإفشال معالجتها من 
أجـل العمـل الموحـد علـى وفق 
مسار اإلرادة الوطنية المستقلة 
بهـدف الخـالص مـن تبعـات ما 
علـى  المتربصـون  لـه  يخطـط 

مختلـف غاياتهـم المشـبوهة.

َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية جريدة السُّ
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البرنامج السياسي اإليراني في العراق
كتب األستاذ إياد العناز

آراء وأقالم 4

بقلم: أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي

»الحمض النووي« للعملية السياسية في العراق

ــن  ــي الماليي ــا مثل ــُت وربم تابع
بأرجــاء المعمــورة مــا عرضــه 
البرنامــج التلفزيونــي األمريكي 
)برنامج على الهواء مباشــرة( 
إن  األزواج  يُخبــر  حيــث 

الطفــل  مــن كان 
صلــب 

بيــه  أ
ال  أم 

،ويالحظ ما حصل لألزواج بعد 
وصــول نتيجــة فحــص الحمض 
النــووي، مــن مشــاهد وحقائــق 
ــن  ــث تبي ــع، حي ــت الجمي صدم
 DNA مــن خــالل اختبــارات
ــى  ــة العظم ــألزواج أن الغالبي ل
مــن ذريتهــم )أوالدهــم( ليســوا 
مــن صلبهــم هــذا الموضــوع 
ــم يفاجئنــي  فــي واقــع الحــال ل
ــم  ــد( أعل ــي )ولســت الوحي ألن
أن نســبة الممارســات غيــر 
المنضبطــة وغيــر المشــروعة 
فــي المجتمعــات الغربية كبيرة 
جــدا، وقــد تكــون موجــودة 
فــي المجتمعات 
ى  خــر ال ا
ــات  بدرج

متفاوتــة )أقــل وهللا أعلم(،ومــا 
ــا  ــي مم ــي يعان ــاهدته كعراق ش
حــل بشــعبه ووطنــه مــن خراب 
ــخ..  ــل.. إل ــاد وقت ــار وفس ودم
أقول كل ذلك دفعني ال شــعوريا 
بشــرعية  والتأمــل  للتفكيــر 
العمليــة   DNA و  وأبويــة 
السياســية ورعاتهــا وأصحابها 
العراقييــن  كل  أن  ،وأكيــد 
ــى مــن  ــن الشــرفاء حت الوطنيي
الذيــن لــم يســمعوا وال يعرفــون 
 ، DNA مــا يعنيــه مصطلــح
سيســتنتجون أن كل المشاركين 
بالعمليــة السياســية ليســوا مــن 
صلــب العــراق وأهلــه، بــل هــم 
األرجنتيــن  صلــب  مــن  إمــا 
وال  شــبيهاتها،  أو  المجــاورة 
ينتمــون بــأي صفــة بيولوجيــة 
أو أخالقية أو إنســانية أو دينية 

إلــى شــعب العــراق!!!
العراق العظيم

فــي نهايــة عــام 1980 كانــت 
ــة ضــد النظــام  الحــرب الدفاعي

كانــت  بداياتهــا  فــي  بإيــران 
العراقيــة  اإلعــالم  وســائل 
العــراق  مصطلــح  تســتخدم 
العظيــم بكثــرة، وأكيــد كانــت 
اإلعالميــة  الظاهــرة  لتلــك 
ــا  ــا أن ــة، كن مبرراتهــا المنطقي
أحــد  ومعنــا  األصغــر  وأخــي 
ــي شــارع  ــول ف ــاء نتج األصدق
المتنبــي، وكنــت أجتهــد فــي 
األســئلة  أحــد  عــن  اإلجابــة 
ــذا  ــي ه ــق ، باغتن ــذا الصدي له
الصديــق )كان يعمــل فــي إحدى 
ــة(  ــة المهم ــات األمني المؤسس
بســؤال وهــو منزعــج لمــاذا 
ــون )  ــنا وتقول ــم رؤوس صدعت
العــراق عظيــم العــراق العظيم( 
ــه؟!! ــذي في ــم ال ــا هــو العظي م
أجبــت هــذا الصديــق بمــا ملكــت 
ــا  ــات أظنه ــن معلوم ــي م إيمان
كانــت وفيــرة ولكي أنــور قلوب 
العراقييــن  وعقــول وضمائــر 
 ، الصديــق  ذلــك  أشــباه  مــن 
أنقــل لكــم معلومــة جديــدة جــدا 
ــرا عــن هــذا  ــم اكتشــافها أخي ت

ــن  ــرف نح ــم لنع ــراق العظي الع
كعراقييــن وليعــرف العالــم على 

أي أرض نعيــش؟

طينــي  لــوح  رمــوز  فُكــت 
قبــل  مــن  حديثــاً  ســومري 
العالــم البريطانــي«، إيرفينــغ 
وأميــن  باحــث  فينــكل«، 
التــي  البريطانــي  المتحــف 
وجدهــا أحــد العامــة واســتغرق 
ــا  ــو 20 عام ــا نح ــك رموزه ف
وتعتبــر أول ســيناريو للحيــاة 
البشــرية. يحــوي تفاصيــل عــن 
ــود  ــان يع ــوح والطوف ســفينة ن
الــى 4000 ق.م يــروي قصــة 
الطوفان العظيم ويصف ســفينة 
ــوح«،  ــفينة ن ــا »س ــد أنه يُعتق
بقــارب نهــر ُمســتدير بــدال مــن 
كونهــا ســفينة شــبه مســتطيله 
ــا  ــات كم ــواء المحيط ــم أج تالئ
فاللــوح  ســابقاً،  يُعتقــد  كان 
ــة  ــة، متكامل ــر قصــة مماثل يخب
ــاء  ــن بن ــة ع ــادات مفصل بإرش
ســفينة عمالقــة دائريــة، تُعَرف 

بـــ “Coracle” فضــالً عــن 
تدخــل  أن  بوجــوب  تعليمــات 
اثنيــن«،  »اثنيــن  الحيوانــات 
ذكــرا وأنثــى.. وقــد صممــت 
مجموعــة مــن العلمــاء الهنــود 
والبريطانييــن نموذجــا مصغــرا 
ــة،  عــن )ســفينة نــوح( األصلي
األبحــاث  علــى  واعتمــدوا 
والتقنيــات  واألدوات  العلميــة 
بالهنــد  الموجــودة  البســيطة 

لتشــييد الســفينة.

* المقــاالت المنشــورة ال تعبــر 
الموقــف  عــن  بالضــرورة 
الوطنــي  للمجلــس  الرســمي 

العراقيــة للمعارضــة 

تأتــي  صور المشــهد السياســي 
العراقــي لتؤكــد حقيقــة واضحة 
المعالــم والدالئــل أن العمليــة 
فرضهــا  التــي  السياســية 
للعــراق  األمريكــي  االحتــالل 
وهيمنــة  ضلــوع  إلــى  أدت 
ودائمــة  مســتمرة  كبيــرة 
وتحقيــق  اإليرانــي  للنفــوذ 
أهدافــه وتطلعاتــه فــي الميــدان 
العراقي، وأنه الموجه الحقيقي 
لبوصلــة األحــداث والتطــورات 
التــي  السياســية  والمواقــف 
العــراق  ويعيشــها  يشــهدها 
ــة  ــه بوصل ــى توجي ــل عل ويعم
هــذه األدوات بمــا يحقــق هدفــه 
وحلمــه فــي الوصــول إلى ذروة 
الــذي  السياســي  المشــروع 
يعمــل جاهــدا علــى تنفيــذه فــي 
األقطــار العربيــة ويتخــذ مــن 
بغــداد منطلقــا مهمــا وجســرا 
ــذ  ــي تنفي ــه ف ــا يســتند إلي حيوي
هــذا المشــروع الــذي أصبــح 
يشــكل خطــرا ميدانيــا وســلوكا 
سياســيا ومنهجــا واقعيــا يهــدد 
األمــن الوطنــي العراقي واألمن 

القومــي العربــي .

اإليرانيــة  األدوات  تــزال  ال 
تهيمــن علــى طبيعــة القــرار 
السياســي فــي العــراق وهــي 
التــي تقــود طبيعــة األحــداث بــل 
هــي مــن تصنعهــا وتبحــث عــن 
األهــداف الرئيســية التــي تخــدم 
اإلستراتيجية اإليرانية وتواكب 
السياســية  المتغيــرات  حركــة 
القائمــة فــي منطقــة الشــرق 
العربــي  والوطــن  األوســط 
إمكانياتهــا  جميــع  وتوظيــف 
وتوجيــه  أدواتهــا  وتحريــك 
هــذا  ضمــن  للعمــل  وكالئهــا 
اإلطــار السياســي الحيوي الذي 
أسســته منذ االحتــالل األمريكي 
للعراق في  التاســع من نيســان 
تقديــم  علــى  ودأبــت   2003
الدعــم واإلســناد والتوجهــات 
والتدريبــات  والتعليمــات 
الميدانيــة وإنشــاء المعســكرات 
فــي  توجهاتهــا  تخــدم  التــي 
الميــدان واحتواءهــا آلالف مــن 
العناصر المليشــياوية المسلحة 
التــي تعــد األداة التنفيذيــة لهــا 

ــدان  ــي المي ف
نحــن أمام نظام إقليمي توســعي 

وفكــر  ميدانيــة  أهــداف  ذي 
سياســي متجــذر فــي أذهــان 
ــعى  ــن يس ــيين اإليرانيي السياس
لالســتحواذ على مقــدرات األمة 
أمنهــا  واســتهداف  العربيــة 
القومــي ويعمــل جاهــدا علــى 
تفعيــل المشــروع الــذي أعلنــه 
وأعتبــره جــزءا مــن ميثــاق 
ودســتور الدولــة اإليرانية وهو 
التوســع باتجاه الدول المجاورة 
واالمتداد لفــرض إرادته وفكره 
السياســي  ونظامــه  وأدواتــه 
باإلمكانيــات المتاحــة لــه وأبتدأ 
المجــاورة  العربيــة  باألقطــار 
ــة  ــاع العربي ــبب األوض ــه بس ل
ــة  ــات العربي ــة والسياس الراهن
المختلفــة والــرؤى الميدانيــة 
المعاييــر  إلــى  تفتقــد  التــي 
األساســية فــي بنــاء أمــن قومي 
عربي حقيقي يســاهم مســاهمة 
فعليــة جــادة فــي تعزيــز القــدرة 
بنــاء  فــي  ويســاعد  العربيــة 
قدراتهــا  واســتنهاض  األمــة 
ــي  ــا السياس ــعار قراره واستش

المســتقل .

أمــام هذه المنعطفات السياســية 
ــة  ــع الميداني ــة والوقائ والفكري
كانــت  العربيــة  واإلمكانيــات 
العقــل  فــي  حاضــرة  بغــداد 
السياسي اإليراني اإلستراتيجي 
خاصــة بعــد العــدوان الثالثينــي 
ــون  ــي 17 كان ــراق ف ــى الع عل
ــن  ــاله م ــا ت ــي 1991 وم الثان
ــة أدت  ــية ميداني ــداث سياس أح
الــى فرض الحصــار االقتصادي 
علــى الشــعب العراقــي وبــدأ 
السياســية  الماكنــة  حركــة 
الدوليــة واإلقليميــة للســعي إلى 
وضــع اللبنات األولى لمشــروع 
بــدأت  هنــا  العــراق،  احتــالل 
السياســة اإليرانية بأدواتها من 
أجهــزة أمنية وإمكانيــات مادية 
ومشــاركة فــي مشــاريع دولية، 
العمــل  فــي  منهــا  مســاهمة 
علــى توســيع دائــرة مفهــوم 
ــالل العــراق وأوجــدت لهــا  احت
وثبتــت  السياســية  األرضيــة 
أركانهــا في العديد مــن البرامج 
السياســية والخطط والتوجهات 
االستخبارية والبرامج واإلعداد 
األمنــي الــذي يخــدم المشــروع 

ــرق  ــة الش ــي منطق ــي ف اإليران
ــي.   األوســط والوطــن العرب

 لهــذا أّدت األيــادي اإليرانيــة 
االســتخبارية  وأجهزتهــا 
السياســية  وشــخصياتها 
صياغــة  فــي  حاســما  دورا 
المشــهد العــام فــي العــراق فــي 
يخــدم  وبمــا  االحتــالل  زمــن 
فــي  الفاعلــة  إســتراتيجيتها 
المنطقــة ورســم قواعــد اللعبــة 
السياســية داخــل البــالد وبنــاء 
ورعايــة الدولة العميقة والعمل 

بموجبهــا وتوجهاتها واألســس 
واألهــداف التــي أنشــأت مــن 

أجلهــا.

المنشــورة  المقــاالت  جميــع 
ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي 
الوطنــي  المجلــس  وموقــف 

العراقيــة للمعارضــة 
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ومصائــب  عامــا  يتلــو  عــام 
العراقييــن فــي تجــدد مســتمر، 
فعاشــوراء العــراق ال تنتهــي 
أهلــه  قتلــة  ألن  مواجعهــا، 
 ، الجميــع  لــدى  معلومــون 
وبعالماتهــم  بشــخوصهم 
الفارقــة التــي يتميــزون بهــا 
عــن بقيــة الخلــق ، وإن ورثــة 
ــاء  ــوا أحي ــة الحســين مازال قتل
فينــا، مــن حيــث القتــل والمكــر 
ــونه كل  ــذي يمارس ــل ال والدج
يــوم، بــل إن هــؤالء الورثــة 
وســفكا  وظلمــا  قهــرا  أشــد 
للدمــاء مــن آبائهــم وأجدادهــم 
الّطــف  موقعــة  كانــت  وإذا   ،
شــهدت مقتــل ســبط أشــرف 
خلــق هللا ، فــإن أبنــاء وأحفــاد 
أرض  مــن  جعلــوا   ، قاتليــه 
ــّف  ــع ” َط ــا مواق ــراق كله الع

. ” وكربــالء 
االصطفافــات  باتــت  حتــى 
والعنصريــة  الطائفيــة 
ــد  ــا بع ــراق م ــي ع ــائدة ف الس

2003 هــي دســتور هــؤالء 
ــدقين باســم  ــيين المتش السياس
الديــن ، والديــن منهــم بــراء 
فلــذات  قتلــوا  مــن  فهــم   ،
أكبادنــا وســرقوا خيــرات بالدنا 
وســلبوا واغتصبــوا حرمــات 
أرضنــا  وباعــوا  أعراضنــا 
قلوبهــم  فــي  لمــن ال رحمــة 
وال ذمــة فــي ضمائرهــم بــل ال 
يســتحقون أن تحتضــن أرضــه 
جثاميــن أجســادهم التي ســوف 
يزحزحهــا هللا يــوم الحســاب 
ليحرقــوا في نــار جهنم خالدين 
فيهــا أبــدا ، ففــي كل عــام مــن 
ــرج  ــرام، يخ ــرم الح شــهر مح
علينــا أحفــاد قتلــة »أبــي عبــد 
هللا« بشــعارات الحــب والعــدل 
والمســاواة بين الناس والســير 
نبيهــم  ســبط  خطــى  خلــف 
ــب لإلصــالح فــي  ــم الطال الكري
أمــة جــده الكريــم ، حتــى باتــت 
تنطلــي  ال  الشــعارات  هــذه 
علــى العراقييــن الذيــن اكتــوت 

أجســادهم بنيــران الفتنــة التــي 
أوقدوهــا مــن ســباتها بعــد أن 
ــت نائمــة لســنوات طــوال. كان
ومــن هنــا أقــول للسياســيين 
الذيــن يتباكــون علــى ســيدنا 
األطهــار  بيتــه  وآل  الحســين 
الرايــات  ترفعــوا  أن  وقبــل 
وتخدمــوا  الســواد  وتلبســوا 
مواكــب العــزاء ، عليكــم أن 
ــم ونفســياتكم  ــروا ضمائرك تغي
وقلوبكــم وعقولكــم وانزعــوا 
منهــا الحقــد والكــره والبغضاء 
األخــالق  والنفــاق ومســاوئ 
واقتــدوا   ... الســوء  وظــن 
بأخــالق الحســين عليــه الســالم 
وعفة شــقيقته زينب وشــجاعة 
أم  وعطــاء  العبــاس  شــقيقه 
البنيــن ســالم هللا ورضوانــه 
فعاشــوراء  أجمعيــن،  عنهــم 
ليســت للمظاهــر دون حســن 
ــم  ــق، فســيدنا الحســين ل الخل
يخــرج لنيــل الشــهادة كي نبكي 
عليــه، بــل خــرج  لنتّبــع أخالقه 

ونمشــي علــى خطــاه، وال يريد 
منكــم أن تلبســوا ســواد الثيــاب 
عليــه وأن تســيروا إلى كربالء 
تلطمــون وتطبّــرون وتقدمــون 
لزائريــه مــا لــذ وطــاب مــن 
موائــد الطعــام، بــل يريــد منكــم 
أن تشــفقوا علــى أحفــاده الذين 
يســتصرخون مــن ظلمكــم لهــم 
كلمــا رفعــوا أكفهم إلى الســماء 
، وهــم يبتهلــون إلــى هللا أن 
مــن قســوتكم ومــن  ينقذهــم 
 ، ينقطــع  ال  الــذي  غدركــم 
فمطالبهــم التــي يرفعونهــا هــي 
ليســت منـّـةً منكــم عليهــم وإنما 
ــي  ــاة الت ــي الحي ــم ف ــي حقه ه
خــرج مــن أجلهــا مــن تحيــون 
ــوم، وهــي اســتذكاٌر  ذكــراه الي
للمظلوميــِة التي َشــهَدها ســبُط 
ــه  ــى هللا علي ــول هللا ) صل رس
ــه  ــوا من ــم تعلم ــلّم( ، ألنه وس

ــروا . ــون فينتص ــف يُظلم كي
ــذي خــرَج  ــام الحســين ال فاإلم
ــم ، وعــرف  ــراً بوجــه الظل ثائ
بأنــه مدرســة الحيــاة الكريمــة، 
ورمــز المســلم القرآنــي وقــدوة 
وقيمهــا  اإلنســانية  األخــالق 

ومقيــاس الحــق فيهــا ، فكفاكــم 
ــا حــل  ــه، فم ــا علي ــا وتزلف كذب
ــوم استشــهاده باألمــس،  ــه ي ب
ــم  ــاده بأيديك ــى أحف ــدد عل يتج
ســمحتم  مــن  فأنتــم  اليــوم، 
أقدامهــم  تطــأَ  أن  للمحتليــن 
ــي  ــا الت ــالء وغيره ــراب كرب ت
امتزجــت بدمائــه ودماء صحبه 
وآل بيتــه األطهــار، فتصنعــون 
فــي  ســجودكم  تربــة  منهــا 
الصــالة وكذلــك شــركائكم فــي 
اإلثــم، ممــن باعــوا ضمائرهــم 
مــن  بحفنــة  ووجدانهــم 
مــن  المســروقة  الــدوالرات 

خزائــن العــراق وخيراتــه. 
 هــذه هــي نصيحة العبــد الفقير 
أيهــا  لكــم،  الكلمــات  وكاتــب 
السياسيون الطائفيون، اجعلوا 
ــهاد  ــرى استش ــاء ذك ــن أحي م
ســيد شــباب أهــل الجنــة ســيدنا 
الحســين عليــه وعلــى أبيــه 
وجــّده أفضل الصالة والســالم، 

مناســبة لترطيب األنفس 
ــام  ــة واالنتق ووأد الفتن
الطائفــي،  واالنقســام 
أنفســكم  وحــرروا 

ــم  ــي الزمتك ــة الت ــن العبودي م
طيلــة ســنوات الظلــم العجــاف، 
توبــة   ، هللا  الــى  وتوبــوا 
مــودع  وغــادروا عروشــكم 
أمــوال  مــن  بنيتموهــا  التــي 
الســحت الحــرام ، وقبــل كل 
شــيء اغســلوا وجوهم بدموع 
الــذل فــي مقامــي حضــرة  أبــي 
 ، العبــاس  واخيــه  عبــدهللا 
عندهــا ال ينفــع النــدم وال المال 
و ال الجــاه وال المنصــب وال 
الطائفــة وال المذهــب وينجــو 
منكــم من أتى هللا بقلب ســليم .

بايــدن بصمــت  إدارة  تتعامــل 
الحكــم  أزمــة  مــع  مريــب 
العــراق.  فــي  المســتعصية 
وتعاملهــا  لهــا  تجاهلهــا 
يثيــران  معهــا  الفضفــاض 
التســاؤل، فواشــنطن التي تضع 
ــة »الشــريك  ــي منزل ــراق ف الع
علــى  تقــف  اإلســتراتيجي«، 
الحيــاد مــن مأزقــه السياســي 
ــة –  ــه المحلي ــروك لمعادلت المت
بــه. تتحكــم  التــي  اإلقليميــة 

رغــم عمــق وخطــورة األزمــة، 
الخارجيــة  عــن  يصــدر  لــم 
األميركيــة فــي األشــهر األخيرة 
بخصــوص  بيانيــن  ســوى 
حادثــة  إثــر  واحــد  العــراق، 
ــوز  ــو/ تم ــي 20 يولي دهــوك ف
الماضــي، وشــدد علــى إدانــة 
قتــل المدنييــن، وعلــى »الدعــم 
األميركــي القــوي لســيادة وأمن 
المنطقــة  فيــه  بمــا  العــراق 

الكرديــة«. 
ــي  ــاء ف ــي فج ــان الثان ــا البي أم
يونيــو/ حزيــران، وجــرى   6
التأكيــد فيــه علــى »انخــراط 

الواليــات المتحــدة بشــكل 
الشــركاء  مــع  كامــل 
إطــار  فــي  العراقييــن 
عــراق  دعــم  جهــود 
وموحــد،  مســتقر 
شــريكا  باعتبــاره 

رئيســيا فــي المنطقــة، 
وذلــك في نطــاق التعاون 
التفــاق  وفقــاً  الواســع 
اإلطــار االســتراتيجي بيــن 

لبلديــن«. ا
لكــن هــذا االنخــراط تحــول إلــى 
تجاهــل. »نحن لســنا منحازين 
األزمــة  أطــراف  مــن  ألي 
ومســتعدون للعمــل مــع أي 
حكومــة تعطــي األولويــة 

الشــعب  ولمصالــح  للســيادة 
العراقــي«، كمــا قــال الناطــق 
برايــس  نيــد  الخارجيــة  فــي 
فــي رده علــى ســؤال »العربــي 
الجديــد« عمــا إذا كانــت اإلدارة 
التواصــل  أو  التحــرك  تنــوي 
مــع الجهــات العراقيــة المعنيــة 

الســتباق األســوأ.

العراقــي  البرلمــان  حــّل 
مــاذا  المبكــرة:  واالنتخابــات 

طــرف؟ كل  يريــد 
ثمــة مــا هــو أْولــى في حســابات 
الوقــت  اإلدارة اإلقليميــة فــي 
الحالــي. تعــرف اإلدارة طبعــا 
ــي  أســباب االنســداد العراقــي ف
وانتخــاب  الحكومــة  تشــكيل 
الرئيــس الجديــد، كمــا تــدرك 
حكومــة  لتأليــف  دعوتهــا  أن 
»ســيادية تلبــي حاجــات العراق 
وشــعبه«، غيــر قابلــة للترجمة 
المعطيــات  ضــوء  فــي  اآلن 

القائمــة علــى األرض.
إلــى  تلّمــح  بذلــك  وكأنهــا 
للتعامــل  اســتعدادها 
هــذه  مــع 
ت  لمعطيــا ا

علــى 
حة  لســا ا
قيــة  ا لعر ا
مــن 

ضمــن صفقــة أوســع تســعى 
إليهــا إدارة بايــدن، والمقصــود 
فــي ذلــك مفاوضــات النــووي 
عــدد  تقديــر  ففــي  اإليرانــي. 
مــن المراقبيــن، أن ال شــيء 
ــات  ــف مفاوض ــى مل ــدم عل يتق
فيينــا فــي أولويــات إدارة بايــدن 
ــا  ــل كل م ــرق أوســطية؛ ب الش
عــداه يتأثــر بــه وال يؤثــر فيــه.
مــن هنــا، يجــري الحديــث عــن 
»تهاونهــا« فــي ملفــات أخرى؛ 
ــا«  ــن »مقايضاته ــى ع ــل حت ب
طهــران،  مــع  المنطقــة  فــي 
النــووي  االتفــاق  لتمريــر 
اتفــاق 2015  إلــى  والعــودة 
علــى  يعلــو  صــوت  ال  الــذي 
صوتــه فــي الوقــت الحاضــر.
ــي مــن ضمــن  والوضــع العراق
الســاحات التــي تحــرص اإلدارة 
الحســابات  »مراعــاة«  علــى 
اإليرانيــة فيهــا، أو فــي أقلــه 
أو  بــه  االحتــكاك  عــدم  علــى 
ــذا  ــه. ه ــوف ل ــدي المكش التص
مــا أعــاد التذكيــر بمقولــة أن 
واشــنطن »قدمــت العــراق إلــى 
إيــران علــى طبــق مــن فضــة« 
فــي حربهــا عليــه فــي 2003.
علــى  ذاتــه  الســيناريو  وكأن 
اآلن  نفســه  تكــرار  وشــك 
ــو  ــووي. وه ــر الن ــن لتمري كثم
مــن  تحذيــرات  أثــار  احتمــال 
المعــروف  الخبيــر  عواقبــه. 
مــن  كوردســمان  أنطونــي 
»مركــز الدراســات الدوليــة 
 » تيجية ا ســتر ال ا و
مبكــرا  نبّــه  بواشــنطن، 
العــودة  ارتــدادات  إلــى 
ــى  ــاق 2015 عل ــى اتف إل
العــراق. مــع  العالقــات 

إن  كوردســمان  يقــول 
العــراق  وضــع  »تعزيــز 

آراء وأقالم

بغــداد بغــداد يــا فيضــا مــن 
األمــل / يــا روح ســٍر بهــذا 

األزل فــي  الدهــر 

اآلس  غصــن  مثــل  تمايلــي 
برحيــق  تعطــري   / شــاردةً 

واكتحلــي الشــوق 

مــا للعيون رأت فــي المضنيات 
منــى / أمــا اعترتهــا أحاســيس 

مــن الوجل

ــل  ــي: ه ــل ل ــة ق ــر دجل ــا نه ي
لقيــت لنــا / غيــر الفــرات فراتــا 

َخــّص بالقبــل

بغــداد ثــوري علــى األعــداء 
مــن  فــي وجــه   / وابتســمي 
جمعــوا األحقــاد فــي المقــل

نــار  الغيــاب وزادت  طــال 
لوعتــه / وأنــت بغــداد دومــا 

تَْقُدمــي ُجملــي

فــي  دومــاً  الشــرارة  كونــي 
خواطرهــم / فقــد رأينــاك صنو 

ــي ــزم فاحتمل الع

ــي حــد الســماء  ــي وِصِل تطاول
فشــدي  اليــك  ألقــوا   / فــإن 

وارتجلــي األمــر 

واالمــالء  الــدرس  تقبلــي  ال 
مــن أحــٍد/ ولتتركــي روعــة 

للجــدل االنصــات 

قولــي بصمــت وقــوٍر ال أزال 
هنــا / وجهــاً أحــرره مــن ربقة 

العلــل

صولــي وجولــي وغنّــي فــي 
مرابضهــم / توشــحي و أحملي 

ســيف االمــام علــي

ــي  ــا أن تنجب ــمحي بعده ال تس
بطــال / وســاومي زمــر األعداء 

فــي البطــل

ال تربطــي حلمــا يبنــى علــى 
كتــٍف / غابــت مســالكه عــن 

صالــح الســبل

فــي  دومــا  الحقيقــة  أنــت 
مــن  تســلح  / وان  مداركهــم 

بالحيــل الكــون  فــي 

فيض األمل
سمو االميرة اسماء صقر القاسمي متابعة السفراء

وأمنــه واســتقراره، والعمــل علــى ضمــان حصانتــه ليتحــرر مــن النفــوذ اإليرانــي، هــو أمــر تفــوق 
أهميتــه إحيــاء االتفــاق النــووي«. ويضيــف أن أهميــة ذلــك تنبــع »مــن تمكيــن العــراق ليتحــول إلــى 
قــوة موازنــة إليــران فــي المنطقــة«. لكــن مقاربــة بايــدن مختلفــة وتنطلــق مــن االعتقــاد أن منــع 

إيــران مــن امتــالك الســالح النــووي يقلّــص مخاطرهــا فــي المنطقــة.
المشــترك بيــن المقاربتيــن أن للعــراق فــي كلتاهمــا وظيفــة؛ بالنســبة لــإلدارة هــو أحــد جســور العبور 
إلــى االتفــاق، وبالنســبة لخبــراء اإلســتراتيجيا مثــل كوردســمان، هــو قــوة تــوازن فــي الحســابات 

األميركيــة. أمــا العــراق البلــد المســتقل فــي قــراره فهــو مــا زال يبحــث عــن نفســه.



َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية جريدة السُّ

العراق يعلن رسميا إعدام المختطفين على يد المليشيات 
الحكومية               أول اعتراف رسمي بتصفيتهم على يد المليشيات 

الدكتور راهب صالح - المدير التنفيذي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان  

رئيس هيئة حقوق اإلنسان في المجلس الوطني للمعارضة العراقية

آراء وأقالم 6

الحكومة الجديدة وأوهام اإلصالح

الحكومــة العراقيــة تنصلت عن 
ــق  ــة والمواثي ــراف الدولي األع
والعهــود التــي وقعتهــا وتعمــل 
علــى التالعــب بملــف المغيبيــن 
فصائلهــا  حمايــة  لغــرض 
مــن  المســلحة  وميلشــياتها 
المالحقــات القانونيــة الدوليــة.
يشــكل  الحلبوســي  تصريــح 
ــن مســؤول  ــاً رســمياً م اعتراف
ــن 30  ــا بي ــة م ــي بتصفي عراق
ــف  ــى 49 أل ــف إل ــف مختط أل
شــمالي  مــدن  مــن  عراقــي 

العــراق. وغربــي 
الدولــي  القانــون  يعــّرف 
أنــه  اإلخفــاء القســري علــى 
ــد  ــى ي ــا عل ــف شــخص م توقي
مســؤولين فــي الدولة أو وكالء 
ــد أشــخاص  ــى ي ــة أو عل للدول
أو مجموعــات تعمــل بــإذن مــن 
الســلطات أو دعمهــا أو قبولهــا 
غيــر المعلــن، وعــدم االعتراف 
عــن  اإلفصــاح  أو  بالتوقيــف 

مــكان الشــخص أو حالتــه.
وفــق اللجنــة الدوليــة للصليــب 
فــي  يوجــد  فإنــه  األحمــر، 
العــراق أحــد أكبــر األعــداد مــن 
األشخاص المفقودين بالعالم إذ 
تقّدر اللجنــة الدولية للمفقودين 
مــع  بالشــراكة  تعمــل  التــي 
ــاعدة  ــة للمس ــة العراقي الحكوم
المفقوديــن  اســترداد  فــي 
قــد  العــدد  أن  وتحديدهــم 

يتــراوح منــذ عــام 2016 إلــى 
2020 بيــن 250 ألفا ومليون 
شــخص أمــا منظمــة هيومــن 
 Human( ووتــش  رايتــس 
فقــد   )Rights Watch
اإلخفــاء  عمليــات  وثقــت 
القســري المســتمرة علــى أيدي 
قــوات األمــن العراقيــة.  ووثــق 
مركــز الرافديــن الدولــي للعدالة 
»مراقــب  االنســان  وحقــوق 
وباحث مســتقل فــي ملف وضع 
العــراق وتســجيل ورصد جرائم 
انتهــاكات حقــوق االنســان فــي 
العــراق« االنتهــاكات الخطيــرة 
والخطــف  االغتيــاالت  مــن 
والتهجيــر وتنفيذ إســتراتيجيات 
عمليــات التغييــر الديمغرافــي 
فــي المحافظــات الســنية مــن 
العســكرية  الحمــالت  خــالل 
التــي وجهــت ضــد المدنييــن 
والفلوجــة،  الموصــل،  فــي 
والحويجــة، والشــرقاط. لتنفيــذ 
مخطــط مرســوم بخبــث إيرانــي 
هــذه  علــى  الســيطرة  فــي 
المناطــق لقــد قامت المليشــيات 
ــة  ــرات العراقي ــتخدام الطائ باس
البراميــل  وإلقــاء  بقصــف 
المتفجــرة واســتخدام األســلحة 
وعلــى  دوليــا.  المحرمــة 
ــن  ــر م ــرور أكث ــن م ــم م الرغ
5 ســنوات علــى هــذه األفعــال، 
بقــت الحكومــة صامتــة عــن 

فتــح ملفــات جرائــم االغتيــال 
والخطف واالســتيالء على مدن 
ــداد »جــرف الصخــر  ــزام بغ ح
ومناطــق حــزام بغــداد الطارمية 
الراشــدية أبــو غريــب اللطيفيــة 
عــرب جبــور التاجــي«، إضافة 
لبعــض المــدن فــي المحافظــات 
مثــل المدائــن وســامراء وبيجي 
التــي شــهدت دخــول داعــش 

الحكوميــة.  والمليشــيات 
مباليــة  غيــر  الســلطات  إن 
بمعانــاة ذوي المغيبيــن، ولــم 
جديــة  خطــوات  أيــة  تتخــذ 
للكشــف عن مصيرهم وإن أكثر 
مــن41 ألفــا مغيبــون قســرا 
واألنبــار  الديــن  صــالح  فــي 
ونينــوى  والفلوجــة  والحلــة 
وأكثــر مــن 1800 مغيــب فــي 
ســامراء ومثلهــم أضعاف ببقية 
ــة،  ــى المقدادي ــات ديال المحافظ
التــي شــهدت عمليــة تطهيــر 
عرقــي لمــا يقــارب 280 ألــف 
نســمة، نحــو 70% منهــم مــن 
األكــراد  مــن  و%20  العــرب 
والبقيــة مــن التركمــان وأقليات 

عراقيــة أخــرى. 
أكثــر مــن 17 ألــف أســرة فــي 
فقــدان  عــن  أبلغــت  العــراق 
الميليشــيات  والمتهــم  ذويهــا 
الحاكمــة.  لألحــزاب  الوالئيــة 
وقــد شــهدت الســاحة العراقيــة 
مــا جــرى مــن انتهــاك للحريات 

وحق التعبير والتظاهر السلمي 
مــن خــالل الخطــف واالغتياالت 
المتظاهريــن  طالــت  التــي 
أو  والصحفييــن  والناشــطين 
مــن خــالل توجيــه تهــم جنائيــة 
ــي.  ــد األمــن الوطن بحجــة تهدي
علــى الرغــم مــن أن العــراق 
وقــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيب 
فــي 2009 والتــي نصــت على 
ــرض  ــن التع ــراد م ــة األف حماي
للتعذيــب أو العقوبــة القاســية 
إال  الالإنســانية  أو  والمهينــة 
أن األجهــزة األمنيــة ال تــزال 
تمــارس أقســى أنــواع التعذيــب 
المعتقليــن مــن رجــال  بحــق 
ونســاء وحتــى القُّصــر النتــزاع 
االعترافــات بالقــوة وإجبارهــم 
ــم  ــم ل ــع تهــم وجرائ ــى توقي عل
يرتكبونهــا. االعتقــاالت بالطبــع 

ــة أو  ــا ألســباب طائفي أّم
االبتــزاز  أجــل  مــن 
أصبحــت  حيــث 
تــدر  االعتقــاالت 
ــى منتســبي  ــروة عل ث
األجهــزة األمنيــة مــن 
خــالل ابتــزاز اهالــي 

المعتقليــن.
هيومــن  وأكــدت 
رايتــس ووتــش فــي 
الصــادرة  تقاريرهــا 
منــذ 2005 وإلــى اآلن 

تعــرض المعتقليــن إلــى 

تعذيــب ممنهــج والجميــع يعلــم 
أن الدســتور العراقي في المادة 
37 منــع اســتخدام جميع أنواع 
المعتقليــن،  بحــق  التعذيــب 
وفــي 2017 قــدم عــدد مــن 
قانــون  البرلمانييــن مشــروع 
لمكافحــة التعذيــب لكــن إلــى 
اآلن لــم يصــّدق البرلمان عليه، 
فــي موقــف ينــّم عــن انعــدام 

لية  و لمســؤ ا
م  واالهتمــا

مــن قبــل 
ســة  ئا ر
ــان  البرلم

العراقــي. والسياســيين 
إن تعزيــز حقــوق اإلنســان هــي 
مــن ركائــز  أساســية  ركيــزة 
األمــم المتحــدة بحســب الميثاق 
العالمــي لحقــوق االنســان لكــن 
لألســف الشــديد يدعــم المجتمع 
ــالت  ــة اإلف ــوم ثقاف ــي الي الدول
مــن العقاب وأصبحت شــعارات 
ميثــاق األمــم المتحــدة حبــرا 
علــى ورق طــوال 19 عامــا 
علــى حــرب العــراق، والتــي 
خطيــرة  أضــرارا  ألحقــت 
بأمــن ومصالــح المواطــن 
أجيــاال  ودمــرت  العراقــي 
األمــم  تقــف  ولــم  متعــددة 
ــي  ــع الدول ــدة والمجتم المتح
ــرة  ــم الخطي ضــد هــذه الجرائ
التــي تقــوم بهــا ميليشــيات 
أحــزاب الســلطة

أن يخــدع البســطاء مــن النــاس 
شــياع  محمــد  حكومــة  فــي 
ســيكون  بأنــه  الســوداني، 
للفســاد  والمحــارب  المصلــح 
ال  أمــر  فهــذا  والفاســدين، 
فهــؤالء  المالمــة.  يســتحق 
النــاس، مثلهــم فــي هــذا كمثــل 
الغريــق الــذي يتعلــق بقشــة، 
مــن  يعانــون  وأنهــم  خاصــة 
شــغف العيــش وقلــة الخدمــات 
وشــحة المــورد، إلــى درجــة 
لــم يعــد بإمكانهــم تأميــن أبســط 
مقومــات الحيــاة، كلقمة العيش 
وجرعــة الدواء. لكــن أن يخدع 
أكثريــة السياســيين المســتقلين 
يدعــون  الذيــن  والمثقفيــن، 
السياســية،  العمليــة  معــاداة 
كونهــا عمليــة فاســدة صممهــا 
وباركهــا  األمريكــي  المحتــل 
فهــذه  الفارســي،  المحتــل 
وأخالقيــة  سياســية  كارثــة 
 وخــروج عن الثوابــت الوطنية.
يحــزن  مــا  أكثــر  كان  ولقــد 

ــي هــذا الخصــوص، هــو مــا  ف
يتعلــق األمر بالقــوى واألحزاب 
الوطنيــة، التي تحمل مشــروعا 
وطنيــا لتحريــر العــراق. حيــث 
العــدوى،  هــذه  لهــم  انتقلــت 
لهــذه  يســوقون  فراحــوا 
الحكومــة الجديــدة ويطالبــون 
اآلخريــن بمنــح هــذه الحكومــة 
الجديــدة فرصــة مــن أجــل تنفيذ 
ــن  ــي، وم ــروعها اإلصالح مش
ثــم نحكــم عليهــا بالنجــاح أو 
ــذه  ــم ه ــن تعل ــي حي ــل. ف الفش
القــوى واألحــزاب علــم اليقين، 
الســوداني هــو مرشــح  بــأن 
اإلطــار التنســيقي الــذي يقــوده 
رأســهم  وعلــى  الفاســدون، 
ــي  ــه ف ــي وصحب ــوري المالك ن
الفســاد والجريمــة. أمثال هادي 
الخزعلــي  وقيــس  العامــري 
وعمــار الحكيــم، ناهيــك عــن 
ذات  المســلحة  المليشــيات 
الــوالء إليــران والولــي الفقيــه 
علــي خامنئــي، والتــي تعمــل 

تحــت خيمــة اإلطــار التنســيقي 
شــئنا  وإذا  بأمــره.  وتأتمــر 
الصــدق، فــإن مــا يقــوم بــه 
هــؤالء يعــد تعامــال مــع عمــالء 
النهــار  وضــح  فــي  المحتــل 
 بصــرف النظــر عــن النوايــا.
المشــينة  بفعلتهــم  هــؤالء 
مــن  يزيــدون  إنمــا  هــذه، 
معانــاة العراقييــن أكثــر فأكثــر، 
جديــد،  قــادم  لــكل  فالتطبيــل 
رحــم  مــن  القــادم  وخاصــة 
ــه دمــاء غزيــرة  االحتــالل، ثمن
الســاعة.  مــدار  علــى  تســيل 
وممــا يزيــد األمر ســوءا، تمكن 
أبــواق الســلطة ومرتزقتهــا من 
تحقيــق نجاحــات، وإن كانــت 
ــذه  ــج له ــي التروي ــدودة، ف مح
الحكومــة وتســويقها بين عامة 
حكومــة  أنهــا  علــى  النــاس، 
وطنية وديمقراطية. وســالحهم 
الســوداني  قيــام  ذلــك  فــي 
الشــكلية  اإلجــراءات  ببعــض 
اإلصالحــي.  المظهــر  ذات 

ضمــان  يعنــي  وهــذا 
عمــالء االحتــالل العمل 
أربــع  فتــرة  بحريــة 
مــا  قادمــة،  ســنوات 
ــوا  ــد دخل ــاس ق دام الن
مجــددا. االنتظــار   قاعــة 
األدلة الدامغــة والوقائع العنيدة 
التــي فــي متنــاول اليــد تدحــض 
كل هذه االدعاءات. فالســوداني 
لســلفه  اآلخــر  الوجــه  هــو 
مصطفــى الكاظمــي ومــن قبلــه 
عــادل عبــد المهــدي وحيــدر 
المالكــي  ونــوري  العبــادي 
وإيــاد  الجعفــري  وإبراهيــم 
عــالوي، كونــه جــاء مــن نفــس 
المتمثــل  الطائفيــة  مســتنقع 
بحــزب الدعــوة مــن جهة، ومن 
المنطقــة الخضــراء والعمليــة 
السياســية العرجــاء ذاتهــا مــن 
جهــة أخــرى. كمــا أن حكومتــه 
ــة  ــن وجــوه وطني ــم تشــكل م ل
ومخلصــة  وكفــؤة  ونزيهــة 
وتضــع هللا بيــن عيونهــا، وإنما 
شــكلت مــن األحــزاب الفاســدة 
والمليشــيات المســلحة المتهمة 
والفســاد  والســرقة  باإلجــرام 
والعمالــة لألجنبــي. ناهيــك عــن 
بتنســيق  أتــى  الســوداني  أن 

ــي  ــن الســفرين األمريك بي
بغــداد  فــي  واإليرانــي 
المرجعيــات  وبمباركــة 
يــأت  ولــم  الدينيــة، 
المظلوميــن  وســط  مــن 
والمضطهديــن أو الغالبــة 
كمــا يقــول المصريــون. 
هــذه  فــإن  وبالتالــي 
الحكومــة لــن تخــرج مــن 
المحتــل،  أبيهــا  جلبــاب 
او  أمريكيــا  كان  ســواء 
إيرانيــا. وهــذا يعنــي بــأن 

اســتكماال  ســتكون  مهمتهــا 
لمهــام الحكومات الســابقة التي 
تنفــذ مشــروع المحتــل المتمثــل 
 بتدميــر العــراق دولة ومجتمعا.
قليــال  االتجــاه  نغيــر  دعونــا 
هــذه  بطــالن  ونفتــرض 
االســتنتاجات كلها دفعة واحدة. 
تــرى هــل هــذه الحكومــة هــي 
ــا  ــق عليه ــال وينطب ــة فع حكوم
هــذا الوصــف؟ أم أنهــا ســلطة 
بهــا  ســلمنا  وإذا  احتــالل؟ 
كحكومــة، فهــل ينطبــق عليهــا 
وصــف الوطنية؟ أم أنها عميلة 
لألجنبــي؟ وهل هــي ديمقراطية 
وتســعى لبناء نظام ديمقراطي؟ 
حراميــة  حكومــة  أنهــا  أم 

وارتــكاب  وســرقة  وفســاد 
يتوافــق  هــل  ثــم  الجرائــم؟ 
الديمقراطيــة  التجربــة  بنــاء 
مــع  الديمقراطــي  والنظــام 
الطائفيــة  المحاصصــة  نظــام 
وعشــرات  والعرقيــة 
ثــم  المســلحة؟  الميليشــيات 
العمليــة  راعــي  عــن  مــاذا 
السياســية، أمريــكا المحتلــة، 
ــن  ــراق م ــى الع ــاءت ال ــل ج ه
أجــل بنــاء الديمقراطيــة وبنــاء 
ــض  ــذي يفي ــد ال ــراق الجدي الع
لبنــا وعســال ويكــون منــارة 

األستاذ عوني القلمجي
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هــل هنــاك شــعوبية .. ؟ بــل هل 
هنــاك شــعوبية جديدة ..

الشــعوبية التــي اندلعت أدخنتها 
العهــد  مطلــع  منــذ  الســوداء 
العباســي األول، أي منــذ خالفــة 
أبــو العبــاس الســفاح، وأبــو 
والرشــيد،  المنصــور  جعفــر 
ــي  ــية ف ــة العباس ــن الخالف ولك
عصورهــا المتألقة تلك، لم تكن 
لتســمح أن ينمــو ويترعرع هذا 
التيــار تحــت ســمعهم وبصرهــم 
ــك كان  ــة، لذل فــي أرض الخالف
نشــاط الشــعوبية فــي األطراف، 
ولكنــه كان يتســلل إلــى الحيــاة 
الثقافيــة العربيــة عبــر من يجيد 
فــن التســلل واإليهــام بالــوالء، 
مــع دس الســم خفيــة، قليــٌل من 
الســم فــي الكثيــر مــن العســل.

لتلــك  العــرب  مثقفــوا  فطــن 
المحــاوالت الخبيثــة، التــي ال 
تظهــر رأســها، وهنــا مكمــن 
الخطــورة فيهــا، فكانــت لهــم 
مــن  كان  وردود،  مســاجالت 
تداعياتهــا أن أينعــت الثقافــة 
وأشــتد  اإلســالمية  العربيــة 
عودهــا فــي مواجــه الشــعوبية، 
يلجــأ  العربــي  المثقــف  وكان 
ــة ليكــون  ــى التســلح بالمعرف إل
بوســعه الــرد علــى دســائس 

الشــعوبية.

نشــطت الشــعوبية فــي العصــر 
فــي  ثــم  الوســيط،  العباســي 
ــاة  ــب الحي ــن غرائ ــره، وم أخي
تقدمــت  العربيــة  الثقافــة  أن 
علــى خــالف الهياكل السياســية 
تراجعــت  التــي  واالقتصاديــة 
فــي عصــر انحطــاط الخالفــة 
العباســية، وتلــك مالحظة نادرة 
ال بــد أن تســجل للثقافة العربية 
اإلســالمية، وال بــد مــن تذكرهــا 
لنفك أحجيــات العصور األخرى 
منهــا عصرنــا هذا الــذي وجدت 
فيــه الشــعوبية أعوانــاً وحلفــاء 

مــن المنطقــة وخارجهــا.

سعت الشعوبية)وسنجد تفصيلها 

فــي متــن 
 ) لبحــث ا
لــى  إ
تهميــش 
ســس  أ
فــة  لثقا ا

والحضــارة العربية، والتهميش 
حيــاة  فقــر  علــى  يركــز  كان 
البــوادي وبالتالــي فقــر الحيــاة 
مــن  معلــم  أي  مــن  العربيــة 
والثقافــة،  الحضــارة  معالــم 
صغــرت  المجــال  هــذا  وفــي 
ــت  ــي تحقق ــازات الت ــن اإلنج م
ــن  ــم تك ــي ل ــر العصور)وه عب
ــن  ــت م ــرت وهول ــة(، وكب قليل
حجــم الثغــرات والهنات، ركزت 
وتجاهلــت  العرضــي،  علــى 
وعلــى  والراســخ،  األساســي 
نقــاط الضعــف، متناســية نقــاط 
ــوا فــي كفــاح  ــل حاول القــوة، ب
مســتميت التقليــل مــن شــأن 
اللغــة العربيــة عمــود األمــة 

. فــي لثقا ا

والذيــن تصــدوا لهــذا المهمــات 
كانــوا من بعــض المواِلي الذين 
ســاء دخــول أممهــم وشــعوبهم 
إلى اإلســالم مختاريــن طائعين، 
معتقديــن أنهم خســروا بقبولهم 
هويتهــم  مــن  ركنــاً  اإلســالم 
أن  تيقنــوا  ولمــا  وتفردهــم، 
اإلســالم،  اختــارت  شــعوبهم 
راحــوا  إســالمها،  وَحُســَن 
ــي  ــن ف ــف الدي ــون تحري يحاول
أصولــه وجذعــه وفروعه، وما 
برحوا يمارســون هــذا منذ نيف 
وثالثمائــة وألف عام، بأســاليب 
العصــور  باختــالف  تختلــف 
وأدوات النقل واالنتشــار، ولكن 
باألســلحة ذاتهــا، وباســتخدام 
المال واالغتيال وتأســيس فرق 

المــوت وســواها.

وليــس نــادراً مــا اتفقــت غايات 
ــن  وأهــداف الشــعوبيين وآخري
ممــن لهــم مصلحة في اإلســاءة 
إلــى الثقافة والحضــارة العربية 
/ اإلســالمية مــن قــوى محليــة 
وعالميــة، وأغلــب الظــن فأنهــم 
يعملــون بتنســيق وهــو مــا يــدل 
ــارك  ــح المع ــات فت ــه توقيت علي
والجبهات، واســتهداف مشترك 
 / عربيــة  وحصــون  لقــالع 

الســهو  وينتابهــم  إســالمية، 
والغفلــة فتتشــابه المصطلحــات 
وكأنهــم  الفقــرات،  وتسلســل 
يقــرأون فــي الئحــة واحــدة أو 

بيــان مشــترك.

نعــم هناك إذن شــعوبية جديدة، 
بــل هــي مــا انتهــت قــط، وألنها 
ثــم لتتصاعــد  تنشــط وتخبــو 
ــم  ــد القدي ــرى، والجدي ــرة أخ م
أن تحالفــاً عميــق الغــور مــع 
قــد  ودوليــة  محليــة  أطــراف 
تأســس، وقــد عبــأوا قواهــم 
فيمــا  األدوار  ووزعــوا  بدقــة 

ــم. ــاب فأله ــم، خ بينه

لــكل كائن حي أدواته وأســلوبه 
ــك  ــزي، وكذل ــاع الغري ــي الدف ف
الحــال مع األمــم، فالبعض منها 
يســتثار فيهــا أوقــات المحــن 
الصالبــة،  الماِســّي  جوهرهــا 
فيشــتد عودها كلما قســى عليها 
فينظــم  أعداؤهــا،  وتحالــف 
جســد األمــة دفاعــاً غريزيــاً، 
ــا يشــتد الهجــوم، تلجــأ  وعندم
األمــم إلــى قالعهــا الحصينــة 
وتتمســك بثوابتهــا الكبيرة التي 
ال اختــالف عليهــا، فيتمســكون 

بالعــروة الوثقــى.

الهجــوم  ســتواجه  األمــة 
والقديــم  الجديــد،  الشــعوبي 
/ الجديــد ومــن معهــم ومــن 
خلفهم، وســتنتصر، ألنها إرادة 

الخيــر. إرادة  وألنهــا  هللا، 

لنضع النقاط على الحروف

ال يمكننــا تصــور قيــام وترعرع 
حضــارة لشــعب أو أمة دون أن 
تكــون قــد اتصلــت بمنجــزات 
واقتبســت  أخــرى،  شــعوب 
منهــا، بــل ال شــك أن عزلــة 
شــعب مــن الشــعوب هــو أحــد 
أو  درجــة  النحطــاط  أســباب 
ــت  مســتوى تقدمــه، فمــن الثاب
ــور  ــباب تط ــد أس ــاَ أن أح علمي
ــان  ــة اإلنس ــو قابلي ــرية ه البش
علــى التعلــم. التعلــم ممــن..؟ ، 
التعلــم أوالّ مــن تجاربه الذاتية، 
تجــارب  مــن  أيضــاَ  ولكــن 
عــن  تعبــر  وهــي  اآلخريــن 
ذكاء اإلنســان. ولعــل انــزواء 
بعــض الحضــارات وابتعادهــا 

ــع  ــاّس م ــكاك والتم ــن االحت ع
اآلخريــن هو الســبب فــي بقائها 
حضــارات أو تجــارب منغلقــة، 
ــرة،  ــج كبي ــى نتائ ــِض إل ــم تف ل
تكــون  بهــا ألن  تــؤّدِ  لــم  أي 
ــتوى. ــة المس حضــارات عالمي

فعلى سبيل المثال: 
هنــاك 2800 لغــة فــي العالــم، 
ولكــن كثيــرا مــن اللغــات لــم 
ــك عــن  ــا أحــد، ناهي يســمع به
تأثيرهــا، وكثيــرا مــن اللغات لم 
تعــد موجــودة، وأكثــر منهــا من 
اللهجــات. وكثيــرا مــن اللغــات 
فــي العالــم هي للحديث وليســت 
واللغــة  والكتابــة.  للقــراءة 
ــال  ــية النتق ــيلة رئيس ــي وس ه
وتعميــم الثقافة. فاللغــة العربية 
اكتســبت هيئتها هــذه منذ نزول 
القــرى، حوالي 610 م. وهناك 
حوالــي 550 كلمــة عربيــة في 
اللغــة األلمانيــة و1000  كلمة 
للغــة  أكســفورد  معجــم  فــي 
اإلنجليزيــة و 3000 فــي اللغة 
اللغــة  وتســتخدم  اإلســبانية. 
العربيــة حروفــاً خاصــة بهــا 
وكذلك األرقام وأســماء األشهر 
وأيــام األســبوع، وكل هــذا قبــل 
ــرز  ــم تب ــا ل ــرآن فيم ــزول الق ن
ــة الرئيســية إال  ــات األوربي اللغ
بعــد 1500 للميــالد. والثقافــة 
األوربيــة كانــت تســتخدم اللغــة 
ــوم  ــرت الي ــي اندث ــة الت الالتيني
تقريبــاً إال عنــد االختصاصيــن.

لــم  العــرب  أن  ومــع 
ضغوطــاَ  يمارســوا 
ــة مــن  سياســية أو فكري
انتشــار  تشــجيع  أجــل 
ــا  ــى عصرن لغتهــم )وحت
كانــوا  بــل  الحالــي(، 
يترجمــون مــن اللغــات 
أو  عقــد  بــال  األخــرى 
حساســيات، ويشــجعون 
الفلســفية  الحركــة 
والفكريــة. ولكن الحركة 
العربيــة  نحــو  العامــة 
كانــت متصاعــدة رغــم 
كل شــيء، وقــد ســاهم 
العربيــة  الثقافــة  فــي 
العلمــاء  مــن  الكثيــر 
المســيحيين العرب، وأن 
تالشــي أو ضعف اللغات 
األخــرى )فــي الشــرق 

بصفــة خاصــة( مثل الســريانية 
ــة  ــة والبهلوي ــة والقبطي اآلرامي
ــم يكــن  )الفارســية القديمــة(، ل
اعتباطا، وليس بســبب اإلســالم 
وانتشــاره فــي األقطــار العربيــة 
المجــاورة، بل بســبب قــوة هذه 
ومالءمتهــا  وثرائهــا  اللغــة 
للمنطــق والمــزاج، باإلضافــة 
اليومــي،  االســتخدام  إلــى 
والعلــوم علــى حــد الســواء.

الموســوعات  عمــل  كان  وإذا 
أحــد  والقواميــس  والمعاجــم 
دالئــل تقــدم ثقافــة أي شــعب أو 
أمــة، فــأن العرب كانوا ســباقين 
فــي وضــع المعاجــم العديــدة 
العيــن(  )كتــاب  وأشــهرها: 
لخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
بعــد  وضــع  وقــد  م،   786
ذلــك معاجــم أشــهرها معجــم 
األصمعــي المتوفــى عــام 828 
وضعــه  التهذيــب  وكتــاب  م 
أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد 
األزهــري المتوفــى عــام 980 
أبــو  ووضعــه  والصحــاح  م. 
الجوهــري  إســماعيل  نصــر 
المتوفــى عــام 1005 م، ومــن 
مشــاهير المعاجــم أيضــاً لســان 
العــرب ألبــن منظــور المتوفــى 

عــام 1311 م وغيرهــم.

أردنــا بذلــك القــول، إن الثقافــة 
وبعــد  اإلســالم  قبــل  العربيــة 
اإلســالم تفاعلــت وتعاملــت مــع 
ــا بعضهــا  ــات أخــرى، ربم ثقاف

ــة  ــن الثقاف ــراقاً م ــل إش كان أق
تفاعــل  فــي  ولكــن  العربيــة، 
ــى  ــز عل ــي التركي ــم ال ينبغ األم
هذه المســألة، بــل المهم هو أن 
تحتفــظ الثقافة أو تلك الحضارة 
ــزة  ــا الممي ــماتها وعالماته بس
وتتالشــى  تندثــر  فأنهــا  وإال 
تعاملــت  إذا  الوقــت  بمــرور 
بانبهــار وباستســالم. والثقافــة 
مثــل  إلــى  تعرضــت  العربيــة 
هــذه التجربــة أكثــر مــن مــرة، 
فــي ظــروف وأحــداث كانــت 
السياســية  األمــة  إرادة  فيهــا 
ردود  فــي  وضعيفــة  مفككــة 
أفعالهــا مســتلبة اإلرادة لقــوى 
أجنبيــة جــاءت لتفــرض بــكل 
ــا  ــب هيمنته ــى جان ــة إل شراس
والسياســية،  االقتصاديــة 
ثقافتهــا ولغتهــا، وقــد حــاول 
كل  العصــور  تلــك  فــي  ذلــك 
والرومــان  الفــرس  مــن: 
واإلغريــق  والبيزنطيــون 
واألحبــاش وبعضهــم فعــل ذلــك 
بطــرق منظمة ومدروســة مثل: 
حاولــت  التــي  اإلســرائيليات 
التســلل إلــى مصــادر الثقافــة 
العربيــة، وأمعــن فــي التزويــر 
والتخريــب، والهيلينيــة التــي 
بأنمــاط  تطغــى  أن  حاولــت 
الثقافــة والتفكيــر، ثم المدرســة 
أن  حاولــت  التــي  الشــعوبية 
تطغى بأنمــاط الثقافة والتفكير، 
ثــم حاولــت مســخ هويــة كل مــا 
هــو أصيل فــي الثقافــة العربية.

آراء وأقالم
مضيئــة بيــن دول المنطقــة كمــا 
ــر  ــت؟ أم أنهــا جــاءت لتدمي قال
البــالد والعبــاد كمــا فعلــت خالل 
العجــاف؟ االحتــالل   ســنين 
السياســي  المنظــور  وفــق 
الــى  واســتنادا  واألكاديمــي، 
المعنيين بهذا الشــأن فالحكومة 
تعنــي، كمــا عرفها، على ســبيل 
ــال ال الحصــر، جــان جــاك  المث
روســو، بأنهــا »هيئــة وســيطة 
بيــن الرعايــا وصاحــب الســيادة 
مــن أجــل االتصــال المتبــادل 
بينهمــا، مكلفــة بتنفيــذ القوانين 
الحريــة  علــى  وبالمحافظــة 
علــى  والسياســية  المدنيــة 
الدولــة«.  ألوامــر  الســواء 
وهــذا الوصــف ال ينطبق، جملة 

وتفصيــال، علــى هــذه الحكومة، 
بيــن  وســيطة  ليســت  فهــي 
ــة الســيادة أي  ــا وصاحب الرعاي
الدولــة، فالدولة في العراق هي 
تحــت وصايــة أمريــكا بالكامــل، 
وهــي الحاكــم الفعلــي وليــس 
رئيــس  أو  الــوزراء  رئيــس 
ــة  ــك عــن الوصاي ــة. ناهي الدول
األخــرى مــن قبــل إيــران. وهذه 
حقيقــة ال يأتيهــا الباطــل، ال من 
يديهــا وال مــن خلفهــا.  بيــن 
وطنيــة،  ليســت  أنهــا  كمــا 
فالوطنيــة كلمــة مشــتقة مــن 
الوطــن أو نســبة لــه، والوطــن 
فــي كل معاجــم الفكــر السياســي 
علــى أنــه دولــة مســتقلة، ذات 
أرض  علــى  يقــوم  ســيادة، 

محــددة، يســكنها بشــر يجمعهم 
قاســم مشــترك هــو االنتمــاء 
إليــه وهــذا يســهم فــي تجســيد 
والســيادة  االســتقالل  رغبــة 
علــى األرض التــي تغــدو وطنا، 
يعلــو علــى تعــدد األعــراق فــي 
الوطــن الواحد، وفــي المحصلة 
النهائيــة تكون الهويــة الوطنية 
لوحــدة  المعــادل  هــي  التــي 
التاريــخ والمصالــح والمشــاعر 
مفاهيــم  منهــا  تتكــون  التــي 
ــة  ــة والوطني ــن والمواطن الوط
والدولــة المدنيــة على الســواء. 
ــزاب  ــذه األح ــر ه ــم تعتب ــم أل ث
الطائفيــة والعرقيــة وعصابــات 
ــا والمليشــيات المســلحة  المافي
عيــدا  العــراق  احتــالل  يــوم 

حلــت  نكبــة  وليســت  وطنيــة 
العراقــي؟ والشــعب   بالعــراق 
الحكومــة  وصــف  أمــا 
بالديمقراطيــة ألنهــا انعــكاس 
ــات، فهــذا أمــر  لنتائــج االنتخاب
يدعــو للســخرية واالســتهجان. 
ــج  ــق نتائ ــى تمزي ــة ال فباإلضاف
االنتخابــات مــن قبــل األمريــكان 
ورميهــا فــي المزابــل وتســمية 
مــن يحلو لهم رئيســا للحكومة، 
فالديمقراطيــة ال تتحقــق في ظل 
تتحقــق  وال  قطعــا،  االحتــالل 
حتــى فــي البلــدان المســتقلة، 
إذا لــم تضــم بيــن ثناياهــا طرفــا 
حاكمــا وآخر معارضا أو مراقبا 
علــى األقــل. ويقــول المعنيــون 
بهــذه المســالة بأنــه إذا مــا تــم 

إخفــاء أحــد هذيــن الطرفيــن، 
ــى  ــك يعنــي تجــاوزا عل ــإن ذل ف
لــكل  وتشــويها  الديمقراطيــة 
فــإن  وبالتالــي  مرتكزاتهــا. 
تعنــي  ال  بالشــراكة  القــول 
تعنــي  وإنمــا  الديمقراطيــة، 
الغنيمــة. أو  الســلطة   تقاســم 
فــإن  أكثــر،  نطيــل  ولكيــال 
ــة  ــرة ليســت عراقي ــذه الظاه ه
وإنمــا  عراقيــا،  اســتثناء  أو 
كل  فــي  العمــالء  ســمة  هــي 
مــكان وزمــان. وبالتالــي علــى 
الشــعب العراقــي العمــل بــكل 
إلســقاط  المتاحــة  الوســائل 
ودســتورها  الحكومــة  هــذه 
ومعاهداتهــا الجائــرة، واإلتيــان 
ــال،  ــوال وفع ــة ق ــة وطني بحكوم

تعيد للعراق اســتقالله وســيادته 
ووحدتــه الوطنيــة وتوظــف كل 
إمكانياتــه لخدمــة أهله ليعيشــوا 
بحريــة وكرامــة تليــق بهــم، 
إحــداث  علــى  مراهنــة  وأي 
تغييــر مــن داخــل هــذه العمليــة 
السياســية، هــي مراهنــة خائبــة 
ــا. ــا النجــاح قطع ــب له ــن يكت  ل

الشعوبية الجديدة
د. ضرغام عبد اهلل الدباغ
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وتركيــا  العــراق  المدخــل: 
دولتان اســالميتان متجاورتان، 
تاريخيــة  عالقــات  تربطهمــا 
ودينية واقتصادية واجتماعية، 
يبلــغ طــول خط الحــدود الدولية 
بينهمــا 376 كيلومتــرا، وينبــع 
الرافــدان الرئيســيان  )دجلــة 
أهــم  هــي  التــي  والفــرات(، 
الرئيســية  الميــاه  مصــادر 
ــراق، مــن داخــل األراضــي  للع

التركيــة.
األمنيــة  المشــاكل  أهــم  مــن 
تؤثــر  والتــي  البلديــن  بيــن 
علــى العالقــات بينهمــا، هــو 
وجــود قواعــد ومقــرات لحــزب 
العمــال الكردســتاني المتمــرد 
علــى الســلطات التركيــة داخــل 
األراضــي العراقيــة وتحديداً في 
شــمال العــراق، وينطلــق منهــا 
عناصــر الحزب لتنفيــذ عمليات 
مســلحة ضــد أهــداف عســكرية 

ــة. ــة تركي ومدني
الكردســتاني  العمــال  حــزب 
pkk ، حــزب كــردي تركــي 
دولــة  إنشــاء  الــى  يدعــو   ،
ويتبنــى  مســتقلة،  كرديــة 
كوســيلة  المســلح  العنــف 
السياســية  أهدافــه  لتحقيــق 
ــي  ــي ف ــراغ األمن ــتغل الف ، أس
مــن  ليتخــذ  العــراق  شــمال 
سلســلة جبــل قنديــل فــي ملتقــى 
اإليرانيــة  العراقيــة  الحــدود 
التركيــة معقــالً حصينــاً وقواعد 
النطالق عملياته المســلحة ضد 
أهــداف داخــل تركيــا والتي راح 
أبنــاء  مــن  اآلالف  ضحيتهــا 
المحافظــات والمــدن الحدوديــة 
والمئــات من الكــرد العراقيين .
الظــروف  الحــزب  اســتغل   
التــي  االســتثنائية  والحــاالت 
والفــراغ  العــراق  بهــا  مــر 
ــرن  ــات الق ــذ ثمانين ــي من األمن
الماضــي ، وعمــل على توســيع 
وجــوده وانتشــاره ونقل ســاحة 
عملياتــه إلــى  مناطــق عــدة في 
المنطقــة الشــمالية ، ومــازال  
الحــزب يتمــدد داخــل األراضــي 

العراقيــة .
الغايـــة: مناقشة تمدد و توسيع 
نشــاطات مليشــيا حــزب العمــال 
داخــل   PKK الكردســتاني 
ــه  ــة وتهديدات األراضــي الوطني

ــي ــي العراق لألمــن الوطن
  نبذة تاريخية

الكردســتاني العمــال  حــزب 
مســلحة  جماعــة   ،   pkk
ــي  ــت ف ــارية تأسس ــة يس كردي
ــي  ــرين الثان ــر / تش 27 نوفمب

1978 ، بطريقــة ســرية علــى 
الطــالب  مــن  مجموعــة  يــد 
األكــراد الماركســيين أبرزهــم 
ــح  ــذي أصب ــدهللا أوجــالن ال عب

زعيمــاً للحــزب فيمــا بعــد.
هــدف الحــزب إنشــاء مــا يطلــق 
عليه دولة كردســتان المســتقلة 
. لــه جناحــان ، األول سياســي 
ويتبنــى  عســكري،  والثانــي 
العنــف المســلح لتحقيــق أهدافه 
ــلحة  ــاطات مس ــه نش ــث ل ، حي
التركيــة  االراضــي  داخــل 
والعراقيــة والســورية. وتعــد 
ونشــاطاته  الحــزب  قضيــة 
المســلحة وتمــدده مســألة أمــن 

ــي. ــي ترك قوم
نشــاطه  الحــزب  مــارس 
العســكري منــذ عــام 1984،  
مســلحة  مليشــيات  وبــات 
العــراق  شــمال  مــن  اتخــذت 
ــة وقواعــد  ــة آمن ــالذاً ومنطق م
لتنفيــذ  مفــارزه  النطــالق 
داخــل  المســلحة  عملياتــه 
وفــي  التركيــة.   األراضــي 
الوقــت الراهن أصبح مليشــيات 
مســلحة عابــرة للحــدود لتشــمل 
ســاحة عملياته، تركيا والعراق 

. أوربيــة  ودوال  وســوريا 
تحالفــاً  الحــزب  أقــام    
الديمقراطــي  الحــزب  مــع 
الكردســتاني العراقــي بزعامــة 
)مســعود البارزانــي( ، الــذي 
اســتخدم قضيــة الحــزب كورقــة 
ــد  ــن بع ــا ولك ــط ضــد تركي ضغ
ــة  ــع الحكوم ــه م تحســن عالقت
العالقــات  وتطــور  التركيــة 
االقتصاديــة بينهمــا ، ســحب 
يــده  الديمقراطــي  الحــزب 
ــذي  ــع pkk ال ــل م ــن التعام م
إليــران  حليــف  إلــى  تحــول 
والحرس اإليراني )الباسدران( 
،الــذي يســتخدمه ضــد تركيــا 
الديمقراطــي  الحــزب  وضــد 

نفســه. الكردســتاني 
ــدم نظــام )حافــظ أســد(   كمــا ق
فــي ســوريا دعمــا لعناصر البي 
كا كا فــي عهــد عبد هللا أوجالن 
وبنــى لهــم المعســكرات شــمال 
ــد  ــط ض ــة ضغ ــوريا ، كورق س
ــة أيضــا فــي  الحكومــات التركي

حينــه.
الثمانينــات  عقــدا  وشــهد 
والتســعينات من القرن الماضي 
أكثــر فتــرات الصــراع المســلح 
الحــزب  بيــن  ودمويــة  عنفــاً 
والقــوات التركيــة، وهاجمــت 
للحــزب  المســلحة  العناصــر 
 ، وعســكرية  مدنيــة  أهدافــا 

حتــى شــملت بعــض الســائحين 
األجانــب وقــد وجهــت بعــض 
الضربــات للمصالح التركية في 
البلــدان الغربيــة. ويقدر ضحايا 
المســلحة  الحــزب  عمليــات 
ــراك  ــرد واألت ــن الك ــاآلالف م ب
وتدميــر آالف القــرى في جنوب 

ــا . ــرقي تركي ــرقي وش ش
ــة  ــة قاصم ــزب ضرب ــى الح تلق
ــه  ــال زعيم ــام 1999 باعتق ع
)عبــد هللا أوجــالن( مــن قبــل 
ــوات الخاصــة  ــرات والق المخاب
التركيــة فــي مطــار نيروبــي 
اقتيــاده  ثــم  ومــن  كينيــا،   -
بتهمــة  تركيــا  فــي  وســجنه 
ــه  ــة العظمــى وحكــم علي الخيان
باإلعــدام ومــن ثــم خفــف الحكم 
إلــى الســجن المؤبــد فــي وقــت 

الحــق.
والواليــات  تركيــا  تصنــف 
ــزب  ــا ، الح ــدة وبريطاني المتح
بينمــا   ، إرهابيــة  كمنظمــة 
ترفــض روســيا والصين واألمم 

. التصنيــف  هــذا  المتحــدة 
للحــزب عالقــات ســرية مــع 
ــوري  ــام الس ــرائيل( والنظ )إس
وألمانيــا  وإيطاليــا  وفرنســا 
ولديــه مكاتــب سياســية فــي 
اإلســكندنافية،  الــدول  بعــض 
لذلــك جــاءت المعارضة التركية 
بعــد انضمــام الســويد وفلنــدا 
إلــى حلــف الناتــو والطلب منهم 
ــم الدعــم  ــدم تقدي ــات بع الضمان
ــم  ــع التنظي ــل م ــع التواص وقط
اإلرهابــي وتســليم المطلوبيــن.
توســع انتشــار مســلحي الحزب 
فــي األراضي العراقية، وأصبح 
ــي  ــداً لألمــن الوطن يشــكل تهدي
محافظــات  وأمــن  العراقــي 
متناميــا  وتحديــا  الشــمال، 
للحكومــة المركزيــة فــي بغــداد 
ــي    مناطــق أنتشــار الحــزب ف

ــة  األراضــي العراقي
والحــاالت  الظــروف  بســبب 
بهــا  مــر  التــي  االســتثنائية 
الثمانينــات  منــذ  العــراق 
بالحــرب  الجيــش  وانشــغال 
-1980( اإليرانيــة  العراقيــة 
حــرب  ثــم  ومــن   ،  )1988
الثانيــة عــام 1991  الخليــج 
العراقــي  الجيــش  وانســحاب 
واإلدارات المحليــة مــن شــمال 
الوطــن، وأخيــرا غــزو واحتالل 
البــالد ســنة 2003 وتداعياتها 
العراقــي  الجيــش  وحــل 
ــن،  ــن الكرديي ــة الحزبيي وهيمن
علــى  واالتحــاد  الديمقراطــي 
الســلطة فــي الشــمال، كل هــذه 

ســاعدت  والوقائــع  األحــداث 
علــى تمــدد الحــزب وتوســع 
ــم  ــوذه . ول ــادة نف وجــوده وزي
المتعاقبــة  الحكومــات  تتدخــل 
بعــد 2003 فــي شــؤون إقليــم 
الشــمال ولــم تفكــر فــي إرســال 
وحــدات عســكرية إلــى اإلقليــم 
للحفــاظ علــى األمــن ومســك 
تتعلــق  ألســباب  الحــدود 
المســلحة  القــوات  بجاهزيــة 
االســتعانة  اإلقليــم  ورفــض 

العراقــي.    بالجيــش 
ــادئ  أنحصــر وجــود الحــزب ب
األمــر في سلســلة )جبــل قنديل( 
ــة  ــاء الحــدود اإليراني ــد التق عن
التركيــة  والتــي تمتــد بعمــق 
ــك  ــا، وكذل ــل تركي ــم داخ 30 ك
ــذي  ــدودي ال ــريط الح ــي الش ف
الثالثيــة  النقطــة  مــن  يمتــد 
ــى  ــرب إل ــي الغ ــوريا ف ــع س م
النقطــة الثالثيــة مــع إيــران فــي 
الشــرق، وهــي مناطــق جبليــة 
وعــرة وغابــات مشــجرة يتحدد 
فيهــا الرصد البصــري والجوي 
وتتحــدد الحركة علــى الطرق و 
الوديــان ويتقيــد عمــل القطعات 
المدرعــة واآلليــة، والمنطقــة 
ــي  ــاة الجبل ــال المش ــح لقت تصل
وتتطلــب  الخاصــة  والقــوات 
اســتخدام الطائرات المروحية و 
الطائرات المســيرة يــدون طيار 
ألغــراض الرصــد واالســتطالع 
ومطــاردة وتحييــد المســلحين .
بالمرحلــة  الحــزب  يتمركــز 
محافظــة  فــي  الراهنــة 
الســليمانية والــزاب وحفتانيــن 
وكانــي  وســوران  وســيدكان 
وســنجار  ومخمــور  ماســي 
وســهل  وبعشــيقة  وشــيخان 
نينــوى فضــال عــن جبــل قنديــل 

الرئيســي.    المعقــل 
 

تحــركات  مؤخــرا  رصــدت 
العمــال  حــزب  لمســلحي 
مدينــة  فــي  الكردســتاني 
كركــوك، ويتلقــى دعمــاً مــن 
فصائــل الحشــد الشــعبي فــي 
علــى  أخيــرا  وأقــدم  كركــوك 
إيجــاد مقــر لــه فــي أحــد أحيــاء 
المدينــة. ويعمــل الحــزب علــى 
تجنيــد المراهقيــن مــن األكــراد 
ويعتــرف بــأن )هنــاك نيــة لفتح 
فــي  العمــال  لحــزب  مقــرات 
كركــوك، وتحديــداً فــي األحيــاء 
ــرات  ــذه المق ــن ه ــة، لك الكردي
لــن تكــون ذات طابع عســكري، 
سياســية  ممثليــات  هــي  بــل 

!! للحــزب(  واجتماعيــة 

وبســبب الدعــم الــذي يحظى به 
عناصــر الكردســتاني مــن قبــل 
المليشــيات المواليــة إليــران، 
جعلتــه يتمكــن مــن الوصــول 
ــى،  ــة ديال ــى أطــراف محافظ إل
ويتمــدد نحــو خانقيــن وجلــوالء 
وكالر والتــي تخضــع لســلطة 
وهــذا  المركزيــة،  الحكومــة 
جديــداً  تهديــدا  يشــكل  األمــر 
لألمــن الوطنــي العراقي وتحديا 

ــداد. ــة بغ لحكوم
PKK مصادر تمويل حزب 

الكردســتاني  العمــال  حــزب 
ــة،  ــة المالي ــن الناحي مســتقل م
إذ يجنــي أمــواال وفيــرة مــن 
المشــروعة  غيــر  التجــارة 
واالبتــزاز والســرقة والتهريب، 
ــة  ــروف األمني ــأت الظ ــد هي وق
الحــدود  علــى  المضطربــة 
ــراق  ــة مــع ســوريا والع التركي
مصــادر  لنمــو  خصبــة  بيئــة 
تمويلــه مــن إنتــاج وتهريــب 
المخــدرات وغيرهــا من الســلع 
األخــرى ومــن أهــم مصــادر 

التمويــل: 
-واردات الضرائــب المفروضــة 
علــى األكــراد األتــراك العامليــن 

بالخــارج .
ــاء  ــي أنح ــراد ف ــات األك -تبرع
مــع  والمتعاطفيــن  العالــم 
ــة  ــعارات القومي ــا والش القضاي
التــي يرفعهــا الحــزب، وتشــير 
التركيــة  الشــرطة  تقديــرات 
مــن   %70 حوالــي  أن  إلــى 
ــال  ــزب العم ــل ح ــطة تموي أنش
الكردســتاني تأتــي مــن أوروبا.
- زراعــة وتجــارة المخــدرات 
مالييــن  علــى  يحصــل  حيــث 
وتكشــف  ســنويا،  الــدوالرات 
أن  التركيــة  الداخليــة  وزارة 
عائــدات الحــزب تقــدر ب 1,7 
عليهــا  يحصــل  دوالر  مليــار 
مــن هــذه التجــارة فــي جنــوب 
وشــرق تركيــا وخاصة محافظة 

ــر  ــار بك دي
- واردات وحدات حماية الشعب 
الكــردي اليســارية والتي ترتبط 
أيديولوجيــا وفكريــا مــع الحزب 
آبــار  علــى  اســتولت  والتــي 

النفــط شــرق ســوريا
-دعم الحــرس الثوري اإليراني 
خاصــة  الخارجيــة  وأذرعــه 
فصائل الحشــد الشعبي العراقي
-الحصــول علــى عقــود مــن 
فــي  الحكوميــة  المؤسســات 
شــمال العــراق عبــر الشــركات 

المقربيــن. والمقاوليــن 
تقدمهــا  ســرية  -مســاعدات 
الــدول والمنظمات فــي المنطقة 
تناهــض  والتــي  وأوروبــا 

التركيــة. السياســية 
دول  فــي  األمــوال  -اســتثمار 
ــة تحــت  عــدة وخاصــة األوربي

الفتــات اقتصاديــة 
العمليات العسكرية التركية

منطقــة عمليات مليشــيا الحزب 
 : وتضــم  واســعة  المســلحة 
ــا، ومــدن  ــوب وشــرق تركي جن
شــمال العراق  وشــمال ســوريا 
و إيــران . وتعــد مناطــق اهتمام 
وتأثير للقــوات التركية وتهديداً 
ــي  ــن القوم ــرا لألم ــاً خطي أمني

التركــي.

منــذ  التركيــة  القــوات  تشــن 
القــرن  مــن  الثمانينــات 
الجويــة  عملياتهــا  الماضــي 
علــى  والخاصــة  والبريــة 
ومعســكراته  الحــزب  مقــرات 
داخــل  وتجمعاتــه  ومنشــآته 
األراضــي العراقيــة إلجهــاض 
نوايــا المتمرديــن ومنعهــم مــن 
اســتهداف القــوات واألهــداف 
الحيوية . وتنشــط االستخبارات 
التركيــة بالمنطقة الحدودية في 
ونواياهــم  المســلحين  تعقيــب 
ومناطــق وجودهــم وتحييدهــم.
وتنفــذ القــوات التركيــة عمليات 
فــي  واســعة  كبــرى  تعــرض 
بعدمــا  األخيــرة  الســنين 
المســلحين.  نشــاط  توســع 
داخــل األراضــي العراقيــة منــذ 
منتصف إبريل/نيســان 2022، 
مســلحي  تســتهدف  والتــي 
وأذرعــه  »الكردســتاني« 
المحليــة فــي مناطــق: قنديــل 
، الــزاب ،حفتانيــن ســيدكان، 
ماســي،  كانــي   ، ســوران 
ومناطــق  وســنجار  مخمــور 
أخرى حدودية شــمالي العراق.
وأطلقــت وزارة الدفــاع علــى 
ــــ  »قفــل  تســمية  العمليــة 
ــن  ــة م ــي الثالث ــب«، وه المخل
نوعهــا ضــد مليشــيات البكــه 
كــه داخــل العــراق فــي غضــون 
فيهــا  ويشــارك  واحــد  عــام 
ســالح الجــو ووحــدات بّريــة 
خاصــة، فــي قــرى ومناطــق 
ــتهدف  ــة، وتس ــة حدودي عراقي
وكهوفــا  ومغــارات  مواقــع 
»العمــال  لمســلحي  ومخابــئ 

الكردســتاني«.
ــي،  ــاع الترك ــر الدف ــر وزي وذك
أن العمليــة تهــدف إلــى »منــع 
علــى  اإلرهابيــة  الهجمــات 
مــن  أمننــا  وقــوات  شــعبنا 
شــمالي العــراق، وضمــان أمــن 
ــمل  ــا تش ــاً أنه ــا«، مبين حدودن
ــزاب  ــن وال ــل متي ــق: جب مناط
وهــي  وباســيان،  وأفشــين 
بلــدات ومناطــق جبليــة تقــع 
ــوك  ــل وشــرقي ده شــمال أربي
وتخضــع منــذ ســنوات لســيطرة 

»الكردســتاني«. مســلحي 
 

التركــي  العســكري  الوجــود 
العــراق داخــل 

فــي عــام 1984 وعندمــا كان 
الجيــش العــراق منشــغالً فــي 
أتفــق  إيــران،  مــع  الحــرب 
الجانبــان العراقــي والتركــي، 
علــى الســماح لقــوات الطرفيــن 
خمســة  لمســافة  بالدخــول 
ــاردة  ــق لمط ــرات بالعم كيلومت
المتمرديــن وكان هنــاك تنســيق 
ــة لهــذا  بيــن القطعــات الحدودي
مســيطرين  ووجــود  الغــرض 
مقــرات  فــي  اتــراك  جوييــن 
الحدوديــة  العراقيــة  القــوات 
المقاتلــة  الطائــرات  لتوجيــه 

نحــو أهدافهــا.
وبعــد عــام 2003 ولغــرض 
منع تســلل مســلحي الحزب من 
األراضــي العراقيــة نحــو تركيــا 
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َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية 9جريدة السُّ آراء وأقالم
وتنفيــذ عمليــات إرهابيــة ولعدم 
وجود قوات مســلحة عراقية أو 
وحدات من البيشــمركة الكردية 
تمســك وتضبــط الحــدود مــع 
العــراق ، )مــع العلــم أن ســلطة 
ــة داخــل  ــم تتصــرف كدول اإلقلي
دولــة وتمنــع دخــول القــوات 
بمهامهــا  للقيــام  العراقيــة 
األمنيــة داخل حــدود المحافظات 
الشــمالية( ، لذلــك لجــأت تركيــا 
إلــى مســك المناطــق الخالية من 
ــدا  ــكل تهدي ــي تش ــدود والت الح
لقواتهــا  كإجــراء وقائــي لمنــع 

هجمــات المتمرديــن .
وحســب مصــادر االســتخبارات 
خمــس  تنفتــح   ، العراقيــة 
قواعــد عســكرية و100 نقطــة 
عســكرية تركية داخل األراضي 
الوطنيــة بالقــرب مــن العماديــة 
ودهــوك وزاخــو ، ويقــدر عديــد 
الجنــود األتراك داخــل االراضي 
 4000 مــن  أكثــر  الوطنيــة 

عســكري.
مرهــون  التركــي  فالوجــود 
الحــزب  مســلحي  بوجــود 
إلــى  التســلل  مــن  ومنعهــم 
داخــل األراضــي التركيــة وتنفيذ 
عمليــات إرهابيــة تهــدد ســالمة 
وهــذا  ومواطنيهــا.  أراضيهــا 
علــى  خطيــرا  تهديــداً  يشــكل 

التركــي. القومــي  األمــن 
الدفــاع  وزيــر  لســان  وعلــى 
العراقــي الســابق )جمعــة عناد( 
مقابلــة  فــي  صــرح  والــذي 
المســؤولين  بــأن  تلفزيونيــة 
عنــد  يــرددون  كان  األتــراك 
لقاءاتهــم) أنهــم لــو شــاهدوا 
هــذه  فــي  العراقــي  العلــم 
المناطــق لمــا دخلــوا األراضــي 
بصحــة  ونعتقــد   . العراقيــة( 
ونوايــا  القــول  وموضوعيــة 
الجانــب التركــي وليســت هنــاك 
أطمــاع ونوايــا تركيــة الحتــالل 
العراقيــة. األراضــي  ضــم  أو 
الحكومــة  يتحــدى  تمــّدد 

بغــداد  فــي  المركزيــة 
العــراق منذ االحتالل األمريكي- 
بــالد   ،2003 البريطانــي 
ناقصــة الســيادة، فُتحــت حدوده 
التنظيمــات  أمــام   وأراضيــه 
المســلحة عابرة الحدود كتنظيم 
وتنظيــم  داعــش(  الدولــة) 
القاعــدة ومليشــيا حــزب العمال 

الكردســتاني.
العمــال  حــزب  ويعمــل 
الكردســتاني » منــذ فتــرة علــى 
التمــدد خــارج حــدود مناطــق 
كان  بعدمــا  كردســتان،  إقليــم 
ــق  ــى مناط ــوده يقتصــر عل وج
جبــل قنديــل والشــريط الحدودي 
يتحــرك  بــات  و  تركيــا،  مــع 
بالمرحلــة الراهنــة فــي كثيــٍر 
مــن المناطــق، منهــا ســنجار 
وســهل  وبعشــيقة  وشــيخان 
بعــض  إلــى  إضافــة  نينــوى، 
ــى  ــة ديال ــي محافظ ــق ف المناط
القريبــة من الســليمانية، ومنها 
خانقيــن وجلوالء وكالر، ناهيك 
باالنتشــار األخير الــذي يبدأ من 
مدينــة جمجمــال في الســليمانية 
إلــى أطــراف مدينــة  وصــوالً 

كركــوك«.
إن وجــود حــزب العمــال فــي 
محافظــة كركــوك الغنيــة بالنفــط 
األحــزاب  تعتبرهــا  والتــي 
الكرديــة مــن المناطــق المتنازع 
عليهــا، يعــود إلــى دعــم أطراف 
الحشــد الشعبي للحزب ، إضافة 
إلــى شــخصيات وسياســيين فــي 
بغــداد مكنتــه مــن الوصــول الى 
ــاً  هــذه المحافظــة، ويعمــل حالي
بمســاعدة فصائــل عراقيــة على 
تأســيس مقــار فيهــا، وكذلــك 
الصحــراء  فــي  مقــار جديــدة 
الممتــدة بيــن محافظتــي نينــوى 
باســم  المعروفــة  واألنبــار، 
صحــراء الحضــر، ويتســلح من 
قبــل جهــات مســلحة ممولــة من 

ــة. الحكومــة العراقي
هــذا الوجــود يعنــي دخول جميع 

المناطــق التــي جــرى التمــدد 
فيهــا، والتــي تخضــع للحكومــة 
فــي بغــداد، فــي دائــرة خطــر 
والعمليــات  الجــوي  القصــف 

ــة. ــكرية التركي العس
كا  كا  البــي  نفــوذ  توســع  إن 
داخل األراضي العراقية ســينقل 
المعركــة بينه والقــوات التركية 
إلــى الداخــل العراقــي وتحويلها 
ــى ســاحة حــرب واشــتباكات  إل
بالمواطنيــن  الضــرر  وتلحــق 

ــم . وممتلكاته
عالقــة pkk بالحــرس الثــوري 

اإليراني
المؤكــدة  المعلومــات  تشــير 
إلــى وجــود عالقــة متينــة بيــن 
ومليشــيا  الثــوري  الحــرس 
البــي كا كا وتعقــد االجتماعــات 
المشــتركة باســتمرار وهنــاك 
مراكــز  فتــح  علــى  اتفــاق 

بينهمــا. التنســيق 
إن التنســيق والدعــم المتواصل 
الــذي تقدمــه إيــران إلــى الحزب 

يصــب فــي االتجاهــات اآلتية :
األول: تمكيــن هــذه المليشــيات 
لتصعيــد مواجهتهــا المســلحة 

ــا . ضــد تركي
الثانــي: الضغــط علــى أربيــل 
لالســتجابة للمصالــح اإليرانيــة
ضــد  اســتخدامهم  والثالــث: 
ــة. ــة اإليراني المعارضــة الكردي
وعــن طريــق الحــرس الثــوري 
اإليرانــي يجــري تعاون مليشــيا 
ــة  الحشــد  ــع هيئ ــي كا كا م الب
الشــعبي العراقــي التــي تقــدم 

الدعــم بالســالح واألمــوال.  
التهديــدات التــي يشــكلها وجود 

الحــزب فــي العراق
مســلحي  نفــوذ  توســع  إن 
فــي  كبيــر  بشــكل  الحــزب 
وفتــح  الشــمالية  المنطقــة 
ــدون  ــكرات ب ــرات والمعس المق
داخليــاً  تهديــداً  يشــكل  رادع، 
علــى أمــن محافظــات شــمال 
العــراق وحتــى يضعــف ســلطة 

الحزبيــن الكردييــن الحاكميــن ، 
االتحــاد الوطنــي والديمقراطــي 
الكردســتاني، بل يصبح منافســاً 
السياســية  بالســاحة  لهمــا 
الكرديــة الســيما وأنــه يتلقــى 
بعــض  مــن  وتعاطفــاً  تأييــداً 

الكــرد. شــباب 
عســكريا  الحــزب  تمــدد  ب. 
ــليمانية  ــل والس ــل قندي ــي جب ف
وســنجار وفــي مناطــق دهــوك، 
ــى  ــي إل ــك األراض ــول تل ــد ح ق
ــن  ــتباكات بي ــال واش ــاحة قت س
والجيــش  الحــزب  مســلحي 
ســالمة  يهــدد  ممــا  التركــي 
العراقييــن  المواطنيــن 

. وممتلكاتهــم 
إلــى  كا  كا  البــي  دخــول  ت. 
ومناطــق  كركــوك  محافظــة 
شــمال محافظــة ديالــى وهــي 
خــارج حدود محافظات الشــمال 
وتحــت غطــاء العمــل السياســي 
واالجتماعــي، يشــكل خطــورة 
للحكومــة  أمنيًــا  وتهديــدا 
ــة  ــة والســلطات المحلي المركزي
فــي كركــوك وديالى، قــد يتطور 
ــداً  ــكل تهدي ــتقبل ليش ــي المس ف
مســلحاً وعبئــاً مضافــاً علــى 

األمــن الوطنــي.
الشــعبي  الحشــد  تعــاون   . ج 
كجهــة تابعة للقائد العام للقوات 
المســلحة رئيــس الــوزراء مــع 
البــي كا كا وتزويدهــم بالســالح 
وتقديــم   واألمــوال  والعتــاد 
فتــح  خــالل  مــن  التســهيالت 
المقــرات والوجــود فــي مناطــق 
عمليــات الحشــد وبمــا يخــدم 
األجنــدة اإليرانيــة ، يعــد تدخــال 
ــدول  ــي ل ســافرا بالشــأن الداخل

ــوار . الج
التركــي  الجــود  هــدف  ح. 
ــة  ــة التركي ــات التعرضي والعملي
ــو  ــة ه داخــل األراضــي العراقي
لتحييد مســلحي الحزب ومنعهم 
من التســلل إلى داخــل األراضي 
عمليــات  وتنفيــذ  التركيــة 

التركــي  إرهابيــة ، والوجــود 
األمنــي  الفــراغ  بســبب  جــاء 
بالمناطــق الحدوديــة وحركــة 
لعــدم  بســهولة  المســلحين 
وجــود قــوات مســلحة عراقيــة 
مــن الجيــش أو مــن البيشــمركة 
)حــرس اإلقليم( تمســك وتضبط 
الحــدود وتمنــع المتســللين مــن 
اســتخدام األراضــي الوطنيــة.

التوصيـــــــات:
نرى أن قضية وجود ونشاطات 
عناصــر حــزب pkk  داخــل 
األراضــي العراقيــة ، هي قضية 
أمنيــة شــائكة ومعقــدة ولهــا 
جــذور قديمــة داخــل المحافظات 
الشــمالية، وال بد من االعتراف 
لتركيــا  تهديــداً  تشــكل  بأنهــا 
المجــاورة ومواطنيهــا وســالمة 
أراضيهــا وكذلــك تهــدد العــراق 

وســيادته وأمــن مواطنيــه:
ــة  ــذه القضي ــل ه ــد أن ح - نعتق
طريــق  عــن  يتــم  أن  ينبغــي 
الجانبيــن  بيــن  الدبلوماســية 
العراقــي والتركــي مــن خــالل 
تشــكيل لجان مشتركة عسكرية 
التنســيق  لغــرض   ، وأمنيــة 
المشــترك ووضع اآلليــة إلنهاء 
هــذا الوجــود غيــر القانونــي 
والــذي  المجاميــع،  لهــذه 
ــن  ــن الدولتي ــات بي يســئ للعالق

المتجاورتيــن 
الكرديــة  الســلطات  علــى   -
فــي شــمال العــراق وأجهزتهــا 
النهــوض بمســؤولياتها أمــام 
الملــف الصعــب والــذي  هــذا 
بــات قنبلة موقوتــة خطرة تهدد 
النواحــي السياســية واألمنيــة 
محافظــات  فــي  واالجتماعيــة 
العــراق.  عمــوم  و  الشــمال 
ــن  ــب الحزبي مــع العــرض يتجن
الكردييــن فــي شــمال العــراق 
، االصــدام واالحتــكاك بمليشــيا 
البــي كا كا لوجــود تأييــد شــعبي 

كــردي بمناطــق وجــوده .
-علــى الحكومــة المركزيــة فــي 

بغــداد وســلطة اإلقليــم وضــع 
الخطــط العملية الكفيلــة لتحجيم 
وتحديــد  الحــزب  مســلحي 
تحركاتهــم ومنــع تمددهــم داخل 
المحافظــات والمــدن العراقيــة 
كركــوك  الســيما  االخــرى 
ديالــى  محافظــة  وأطــراف 
وتهديدهــم لســالمة المواطنيــن.
-تدخــل الحكومة المركزية لمنع 
هيئــة الحشــد الشــعبي المرتبــط 
بهــا مــن التعــاون والتعامــل مــع 
مليشــيا البــي كا كا بــأي صــورة 
كانــت وعدم تزويدهم  بالســالح 

والعتــاد واألموال .
الخاتمــــــة

ينبغــي علــى الحكومــة العراقيــة 
الحفــاظ علــى عالقــات متوازنــة 
مــع الجــارة تركيــا، مبنيــة علــى 
أســاس االحتــرام المتبادل وعدم 
الداخليــة  بالشــؤون  التدخــل 
ومنــع إيــواء تنظيمــات مســلحة 
ــي  ــن األراض ــذ م ارهابيــة تتخ
لتهديــد  منطلقــاً  الوطنيــة 

ــا. ــة تركي ــران وخاص الجي
ســيادة  احتــرام  يــراد  وإذا 
العــراق وجــالء القــوات التركية 
ــع  ــن الشــريط الحــدودي ومن م
شــن غــارات تركيــة ، ينبغــي 
وقيــادات  عناصــر  طــرد  اوالً 
مليشــيات البــي كا كا إلــى خارج 
الحــدود ومنعهــا مــن اســتخدام 
كقواعــد  الوطنيــة  األراضــي 
للعــدوان واإلرهــاب ضــد دولــة 

مجــاورة.
ويجــب رفع العلــم العراقي فوق 
كل شــبر من أراضيه من شــمال 
ــن  ــه وتمكي ــى جنوب ــراق حت الع
القــوات المســلحة العراقيــة مــن 
الوصــول إلــى أي نقطة بما فيها 
يتطلــب   ، الشــمالية  المنطقــة 
فيهــا وجودهــا للحفــاظ علــى 
ــالمة  ــالد وس ــن الب ــيادة وأم س

المواطنيــن وممتلكاتهــم.

منذ تأســيس الدولــة المعاصرة 
فــي العــراق عــام 1920 إلــى 
هــذه اللحظــة ،نجــد أن هــذا 
ــدم  ــة ع ــن حال ــي م ــد يعان البل
االســتقرار بين الحين واآلخر، 
لكــن المرحلــة التــي تلــت عــام 
مــن  ســمة  صــارت   2003
ــدم  ــي ع ــية ه ســماته األساس
االســتقرار بشــكل عــام وصفــة 
ــم  ــد، نع ــذا البل ــات ه ــن صف م
ــاك أســبابا  ــد أن هن مــن المؤك
وباطنــة،  ظاهــرة  متعــددة 
داخليــة وخارجيــة و إقليميــة، 
ومــن المؤكــد أيضــا أن الســبب 
األولــي يتأتّــى مــن الطريقــة 
ــم بهــا إنشــاء نظامهــا  ــي ت الت
السياســي الجديــد، والــذي أقيم 
المحاصصــة  أســاس،  علــى 
والعرقيــة والطائفية والمذهبية 
ولربمــا  والتبعيــة  والقوميــة 
يزيــد عــن هذا، وكل هــذه تأتي 

ضمــن قائمة األســباب الداخلية 
أمــا األســباب الخارجيــة ، فهي 
تتمثــل بالتدخــل الفاضــح لــدول 
الجــوار ونخــص بالقــول إيران 
وبعــض الــدول األخــرى، كمــا 
الدولــي  المجتمــع  أن تعامــل 
مــع العــراق والملــف العراقــي 
بالالمبــاالة لمــا يحــدث داخليــا 
فــي العــراق بعــد عــام 2003 
مــن انتهــاكات ســافرة بالشــأن 
وخارجيــا. داخليــا   العراقــي 

االســتقرار  عــدم  ظاهــرة  إن 
ــي العــراق بشــكل  السياســي ف
ــات  ــر آلي ــت عب ــد تم خــاص ق
وسياســات وأجنــدات محــددة 
ــي  ــار ف ــن الكب ــنى لالعبي ليتس
ــى هــذا  ــة الســيطرة عل المنطق
البلــد منهــا لتصفيــة حســابات 
لتغييــر  ومنهــا  خارجيــة 
ديموغرافيــة المنطقــة ،وكذلــك 

إن عــدم االســتقرار السياســي 
ــن الفوضــى  ــة م سينشــئ حال
ــة  ــة ركيك ــة ضعيف ــة دول إلقام
المفاصــل اليمكنهــا االعتمــاد 
شــؤونها  فــي  نفســها  علــى 
واالقتصاديــة  العســكرية 
مفاصــل  وكل  والسياســية 
لتوفيــر  األساســية  الحيــاة 
لألجنــدات  المناســبة  البيئــة 
الخارجيــة لتفعــل مــا تفعلــه 
ــكل الطــرق  اآلن، لالســتفادة ب
البقعــة  هــذه  مــن  المتاحــة 
ــن  ــد م ــا الب ــن األرض، وهن م
اإلشــارة بيــن قوســين ) ليــس 
مــن المهــم النظر لحال الشــعب 
العراقــي ألن عليــه دفــع بعــض 
ــن  ــد م ــن فالب ــب والدي الضرائ
وجــود ضحايــا( وهــذه هــي  
النظــرة لــكل مــن لــه مصلحــة 
ــر  ــة غي ــة مفكك ــق دول ــي خل ف
مســتقرة مــن جميــع الجهــات، 

ومــن طــرف آخــر فيمــا لــو 
االســتقرار  العــراق  حــاول 
بعــد أن اســتفحل األمــر بعــد 
2003 بشــكل مخيف وجريء 

جــدا، يجــب أيضــا األخــذ 
هنــاك  أن  االعتبــار  بعيــن 
وأساســية  مهمــة  آليــات 
حالــة  علــى  للقضــاء 
 الالاســتقرار فــي العــراق.
التــي  الحلــول  ماهــي 
ــة  ــى حال ــراق إل توصــل الع
االســتقرار؟ وهنــا ســيتبادر 
ذهــن  إلــى  الســؤال  هــذا 
الــذي أصبحــت  القــارئ،، 
تقريبــا اإلجابــة عليــه لربمــا 
وبطريقــة  قاطــع  بشــكل 
ــن  ــب م ــة وهــي مطل عراقي
يتمثــل  الشــعب  مطالــب 
العراقــي  النظــام  بإســقاط 
برمتــه وإقامــة دولــة جديدة 
أو لربمــا حلــول أخرى تأتي 

 مــن جنــس المشــكلة ذاتهــا.
الالاســتقرار  ظاهــرة  باتــت 
تنعكــس بشــكل ســلبي علــى 
مفاصــل الحيــاة فــي العــراق 

وعلــى الفــرد العراقــي، وعلــى 
ــل  ــار الح ــرار اختي ــاع الق صن
 األمثــل لمعالجة هــذه الظاهرة.

العراق في دولته المعاصرة .

 الدكتور علي العبادي ــ المتحدث الرسمي باسم  مجلس حكماء العراق في المجلس الوطني للمعارضة العراقية 
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- لمــاذا ال تدعــم إيران الحكومة 
ــن  ــدال م ــة )الشــيعية( ب العراقي
ــد مــن الميليشــيات ــق المزي  خل

آالف الخفافيش من الميليشيات 
تتناســل  المســلحة  اإليرانيــة 
خــارج  لتمتــد  يومــي  بشــكل 
الحــدود، ناقلــة رائحــة المــوت 
غمامــة  وناشــرة  واإلرهــاب، 
فــي ســماء  والظــالم  الحــزن 
خــرج  ذلــك  ومــع  المنطقــة 
المرشــد األعلــى اإليرانــي علــي 
ــم  ــام عدســات العال ــي أم خامنئ
متحدثــا بلغــة عربيــة ركيكــة 
متهمــا مــا ســماه ب«)إعــالم 
بإثــارة  إيــران  يتهــم  العــدو( 
واصفــا   - بالنيابــة   حــروب 
ــرى(« .. ــة الكب ــك - )بالفري  ذل

كل هــذه الميليشــيات التــي ال 
ويدعمهــا  مرشــدها  ينكرهــا 
ــم  ــح العال ــارا وأصب ــارا نه جه
بأســره علــى علــم بجرائمهــا 
ومــن يحركهــا ومع ذلــك اليزال 
جرائمهــا  كل  ينكــر  خامنئــي 
أو  خجــل  دون  العالــم  أمــام 
علــى  دأب  أنــه  علمــا  وجــل 
تهديــد دول الخليــج المحيطــة 
حليفتــه   - تصنعــا   - ويتهــم 
التاريخيــة )أمريــكا( والغــرب 

بنقــل المعــارك خــارج حــدود 
 إيــران فــي أكثــر من مناســبة ..

بينمــا كان العالــم ومنذ ســنوات 
ــي  ــران الت ــاره إلي ــا أنظ موجه
كانــت تحــاول بناء دولــة نووية 
ــى حســاب أمــن  ــو عل ــة ول قوي
واستقرار دول الجوار في حين 
ــاء  ــوي أيضــا بن ــت تن أنهــا كان
ــوق  ــاق ويف ــوة مليشــياوية ف ق
.. النــووي  دمــار   ضررهــا 
إيــران تمتلك ميليشــيات ضخمة 
مواليــة لهــا فــي العديــد مــن 
الــدول المهمــة فــي المنطقــة 
معــارك  وتخــوض  والعالــم، 
ــا خــارج الحــدود  ــة عنه بالنياب
ــوريا  ــراق وس ــي الع ــة ف خاص
والبحريــن  واليمــن  ولبنــان 
والكويــت فيمــا نســمع كل يــوم 
ــذه  ــركات ه ــكا لتح ــب أمري تعق
الميليشــيات ظاهــرا، والحقيقــة 
أن أمريكا وبريطانيا وإســرائيل 
ــن  ــر الداعمي ــن أكث ــرب م والغ
ــة الشــيعية  ــات اإلرهابي للمنظم
الحشــد  بفصائــل  المتمثلــة 
اســتفاقة  تكــن  ولــم  الشــعبي 
ــة ينايــر مــن العــام  ــم نهاي العال
الماضــي علــى مقتــل ســليماني 
غيــر اتفــاق وقــرار بيــن الغرب 
الحاكــم   - خامنئــي  ومجتبــى 

فــي  الماللــي  لنظــام  الفعلــي 
الرئيســي  والمشــرف  إيــران 
علــى منظمــة حــركات التحــرر 
فــي العالــم التــي جلــب ملــف 
تأسيســها الخميني من فرنسا - 
وســنذكر تفاصيلها في الحلقات 
البحــث ..  المقبلــة مــن هــذا 
بــدأت  مســاعي تصديــر الثــورة 
علــى  الماللــي  ســيطرة  منــذ 
الحكــم فــي إيــران عــام 1979 
إال أن بعــض هــذه المســاعي 
هــي تحقيــق جــزء مــن المخطط 
الــذي جــاء بــه الخمينــي وبعــده 
ــل  ــوم يتمث ــات الي ــي، ب الخامنئ
وميلشــيات  وأنظمــة  بأنصــار 
مؤيــدة وتابعــة تفعــل مــا تؤمــر 
بواســطة  الغــرب  مــن  بــه 
علــى  باالعتمــاد  طهــران 
عامليــن، األول: مذهبــي دينــي 
شــيعي. والثانــي: اقتصــادي. 
إذ  والفقــر  الفاقــة  باســتغالل 
تمتلــك إيــران ذراعــا رئيســيا 
)القــدس(  فيلــق  اســم  تحــت 
ــع للحــرس الثــوري وهــو  التاب
ــل  مســؤول عــن إنشــاء وتموي
األذرع الخارجيــة إليــران حيــث 
ترصــد لميليشــياتها مليــارات 
بواســطة  ســنويا  الــدوالرات 
عراقيــة  بواجهــات  شــركات 
وخليجيــة وغربيــة لكنهــا تضــل 

ــة  ــل كلف ــؤولين أق ــب مس بحس
مــن حــرب إيــران مــع العــراق 
بالثمانينيــات وأكثــر نجاعــة من 
أي حــرب قــد تخوضهــا إيــران 
.. نفوذهــا  لفــرض   بنفســها 
فــي العــراق ظهــر فــرع حــزب 
هللا حيث تشــكلت الميليشــيا بعد 
احتــالل العــراق عــام 2003 
بالتزامن مع تشــكيل ميليشــيات 
إيرانيــة عــدة مــن بينهــا كتائــب 
العبــاس  الفضــل  أبــي  لــواء 
وكتائــب  كربــالء  وكتائــب 
الســجاد و كتائــب زيــد بــن علي 
ــل أخــرى لكنهــا عــادت  وفصائ
لتتوحــد جميعــا تحــت حــزب هللا 
العراقــي في عــام 2006، فيما 
بقيــت ميليشــيات إيرانية أخرى 
خــارج التنظيــم المركزي لحزب 
هللا مثــل عصائــب )أهــل الحــق( 
 2006 عــام  تأسســت  التــي 
بدعــم إيرانــي أمريكــي مشــترك 
مباشــر وبعــد نظــر عربــي بعــد 
أن انشــقت عــن ميليشــيا جيــش 
المهدي التابعــة لمقتدى الصدر 
بعــد االتفــاق األمريكي مع قيس 
ــي ومســاومته إلطــالق  الخزعل
ســراحه بتشــكيل تنظيــم مســلح 
خصوصــا بعــد االعتــراف علــى 
جريمــة قتــل جماعي للســنة في 
العــراق ثــأرا ألخيــه الــذي قتــل 

ــة ســطو مســلح  وهــو فــي حال
مــن أجــل الســرقة وبشــهادة 
مقتــدى الصــدر، إضافــة إلــى 
منظمــة بــدر الجنــاح العســكري 
اإلســالمي  الدعــوة  لحــزب 
 - الصــدر  الشــهيد  وقــوات 
ــاح عســكري لحــزب  أيضــا جن
التابــع  اإلســالمي  الدعــوة 
والتــي   - االطالعــات  لجهــاز 
المقاتليــن  مــن  اآلالف  تضــم 
المرتزقــة لكن هذه الميليشــيات 
يتــم تمثيلهــا بشــكل أو بآخــر 
ــذي  ــعبي ال ــد الش ــن الحش ضم
بحجــة   2014 عــام  تشــكل 
ــم داعــش ليضــم  ــة تنظي محارب
الميليشــيات الشــيعية اإليرانيــة 
ــي  ــراق ف ــي الع ــوة ف ــر ق األكث
حيــن يضــم التشــكيل الرســمي 
للحشــد نحــو 90.000 مقاتــل 
فعلــي ويقــدر عــدد المتطوعيــن 
اآلالف  بعشــرات  المرتزقــة 
الجاهزيــن  الشــباب  مــن 
 لالنضمــام حــال دعتهــم إيــران
منتســب  أي  ســألت  مــا  اذا 
لمنظمــة بــدر ســيجيبك علــى 
الفــور أنــه تابــع لقيــادة الحرس 
الثــوري اإليرانــي لســبب وحيــد 
وهــو أن نظريــة واليــة الفقيــه 
ال تعتــرف بالحــدود الجغرافيــة 
فبمجــرد حملــك للســالح يعنــي 

 أنــك جــزء مــن حــرس الثــورة
فــي الماضي كانــت لمنظمة بدر 
مجاميــع صغيــرة داخــل العــراق 
غيــر أنهــا لم تكن تشــكل تهديدا 
صريحــا علــى النظــام إال أنــه 
وبعــد االحتــالل تحالفــت منظمة 
بــدر مــع فــرق المــوت التابعــة 
لنــوري المالكــي عندمــا وصلت 
أوامــر قاســم ســليماني لهــادي 
العامــري أن يكــون لــه كيــان 
مســتقل فابتعــد عــن آل الحكيــم 
والمجلــس األعلــى لكنــه تحالف 
ــار أن  ــى اعتب ــي عل ــع المالك م
.. إيــران  يخدمــان   الطرفيــن 

ــد  ــا فضــح أح ــنة تقريب ــل س قب
قيــادات منظمة بــدر والمعروف 
بصدقــه وصراحتــه وشــجاعته 
ومكانتــه الكبيــرة بيــن صفــوف 
ب  والمكنــى  بــدر  منظمــة 
أبــي وحيــد الحيالــي  »عبــد 
بعــض  الحيالــي«  الــرزاق 
أغلبيتهــم  حيــث  الســلوكيات 
مــن المراهقين والذيــن تتراوح 
 أعمارهــم بيــن 16 و 18 ســنة 
مــن  العشــرات  طــرد  وتــم 
يســمون  الذيــن  المتورطيــن 
أنفسهم مجاهدين ليظهر الوجه 
 الحقيقــي لمثل هذه التنظيمات .

إيران واألسلحة الفتاكة
 الشيخ الدكتور  إسماعيل مصبح الوائلي

صحفي استقصائي دولي معتمد لدى االتحاد األوروبي متخصص بالشأن الديني والجماعات المسلحة

إنها الكعبة البيت العتيق ، قِطع من حجٍر مرصوص ، الرياُح تكشف حجر الكعبة وتكشف 
 معها حقيقة االيمان ،

 االيمان المجرد من التكلف والتصنع والرياء ،
 إيمان حاج لم يستطع المجيء الى االراضي المقدسة النه ال يملك قوت يومه ،

 إيمان حاج لبّى النداء بعد ان اقترض المال ،
 إيمان حاج مقبل غير مدبر ،

 إيمان حاج مذنب منكسر ،
 إيمان حاج ذاق العبودية عند مقام الربوبية ،

هللا تعالى يُعَلِّم الفقراء المتعبين أن الكعبة البيت العتيق من حجارة مثل بيوتكم فان لم 
روا بيوتكم بذكِري وطاعتي ،  تقدروا على القدوم الي ، فعَّمِ

روا قلوبكم بحبي .  وعّمِ
ُ بِقَْوٍمۢ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُۥٓ ( .  ) فََسْوَف يَأْتِى ٱهَّللَّ

 زيد بن الخطاب .

فقير في المجلس الوطني للمعارضة العراقية .
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المــرأة بيــن الماضــي والحاضر 
هنــاك أهميــة لتعليــم المــرأة في 
المجتمــع بصــورة عامــة وفــي 
. خاصــة  بصــورة   اإلســالم 
؟  المــرأة  تعليــم  أهميــة   مــا 
ــيًا  ــا أساس ــم جانبً ــكل التعلي يٌش
المــرأة  تمكيــن  جوانــب  مــن 
شــتّى  فــي  بهــا  والنهــوض 
المجــاالت، إذ جــاء فــي الوثيقة 
العالميــة لحقــوق اإلنســان أّن 
ــا مشــروًعا  ــر حقً تعليمهــا يعتب
الحتميــة  الُســبل  أهــم  وأحــد 
الكفيلــة بمنحهــا قدرة أكبر على 
ــد  ــر أح ــم، ويعتب ــش الكري العي
الحقــوق األساســية التــي نّصت 
 عليهــا االتفاقيـّـات الدوليّة كافّة،
التعليــم  يــؤّدي  وكذلــك 
تحســين  فــي  أساســيا  دوًرا 
للمــرأة، النفســي   الجانــب 
وذلــك مــن خــالل تعزيــز ثقتهــا 
بنفســها، وتمكينهــا مــن اتخــاذ 
القرارات الصحيحة، والتخفيف 
مــن التبعيــة للغيــر، إذ يزيــد من 
قدرتهــا على الدفاع عن نفســها 
ضــد أي تمييــز أو اعتــداء أو 
عنــف، وخاصــة فــي حــال كانت 
تعيــش ضمــن نطــاق مجتمعــات 
التســلُّط ضــد  يُهيمــن عليهــا 
مــن  يُحررهــا  كمــا  النســاء، 
الفكــرة النمطيــة الســائدة التــي 
المــرأة  دور  أّن  علــى  تنــص 

ــام باألعمــال  ــى القي يقتصــر عل
األطفــال. وتربيــة   المنزليــة، 
شــخصية المــرأة يعــّزز التعليــم 
فيهــا مــن القــدرات النفســيّة 
وكذلــك المهــارات الشــخصيّة 
وذلــك  ســواء،  حــٍدّ  علــى 
مــن خــالل تعزيــز المهــارات 
ــة،  ــة والفكريّ الجســديّة والعقليّ
ــر  ــى التفكي ــدرة عل ــادة الق وزي
الســليم، واالتّصــال والتّواصــل، 
والفهــم  البنــاء،  والنّقــد 
واالســتيعاب، والتفكيــر وكذلــك 
حيــث  مــن  البدنيّــة  القــدرات 
الفهــم الســليم للجســم والصحــة 
مــن جميــع النّواحــي، كمــا أنّــه 
يجعــل المــرأة أكثــر قــوة علــى 
ــل الّصعاب، وعلــى التعامل  تحمُّ
مع المواقــف الحياتيّة المختلفة 
 وكذلــك علــى أســرة المــرأة.
ينعكــس تعليــم المــرأة إيجابًــا 
على تعاملها مع أفراد أســرتها، 
بمــا في ذلــك زوجهــا وأطفالها، 
 وذلــك مــن خــالل مــا يلــي :
جــدا  المبكــر  الــزواج  منــع 
الُمناســب. التوقيــت   باختيــار 
إذ تمتلــك النســاء المتعلّمــات 
وعيًا أكبر حول خطورة الزواج 
مبّكــر. ســّن  فــي   واإلنجــاب 
إذ جــاء فــي دراســة لليونيســكو 
ذوات  الفتيــات،  أن   2013
المســتويات التعليميــة األعلــى، 

ــال  ــل عرضــة إلنجــاب األطف أق
وتنظيــم  مبكــرة  ســن  فــي 
طفــل  كّل  ومنــح  األســرة 
والمعنــوّي  المــادّي  حقّــه 
. والتنشــئة  التربيــة   فــي 
إّن األم المتعلمــة توفــر رعايــة 
ــزل،  ــي المن ــا ف أفضــل ألطفاله
مّمــا يزيد من قيمــة رأس المال 
البشري للطفل، وينضم الحاجة 
. األطفــال  مــن  المزيــد   إلــى 
الّصحــي  الوعــي  امتــالك 
نفســها  رعايــة  فــي  ســواء 
هــي  وبالتّالــي  وأســرتها، 
. للوفــاة  عرضــة   أقــل 
إّن األّم الُمتعلّمــة تمتــاز بفرصة 
أعلــى بنســبة تصــل إلــى %50 
فــي بقــاء طفلهــا علــى قيــد 
االســتثمار  وكذلــك  الحيــاة، 
كونهــا  المقبــل  الجيــل  فــي 
بنــاء  علــى  القــدرة  تمتلــك 
 ، مؤمــن  ومثقــف  واعٍ   جيــل 
مــن خــالل التّعامــل مــع أطفالها 
بأســلوب علمــّي إيمانــي ســليٍم 
والجهــل،  العنــف  بعيــٍد عــن 
األطفــال  هــؤالء  يتمتــع  كمــا 
بصحــة بدنيــة وعقليّــة أفضــل، 
وتقــّل لديهــم احتماليــة اإلصابة 
ــي  ــة ويجــد بالتال بســوء التغذي
مــن األمــراض المرافقــة لذلــك 
، إلــى جانــب أنّهــا أكثــر قــدرة 
ــريك  ــواء الش ــم واحت ــى فه عل

واســتيعابه، مقارنةً مع النســاء 
ــا فــي التعليــم، األمــر  األقــّل حظًّ
المشــكالت  مــن  يحــد  الــذي 
ــاالت  ــن ح ــل م ــة، ويقلّ الزوجي
ممــا  والطــالق،  االنفصــال 
يضمــن مســتقبال جيــدا للوالدين 
 واألطفــال علــى حــٍد ســواء.
وكذلــك دخــل المــرأة وتعليمهــا 
يمنحانهــا حقوقًا مــع الرجل في 
الحصــول علــى عمــل أو وظيفة 
مســتقبليّة تُمّكنهــا مــن العيــش 
الكريــم، وتأميــن االحتياجــات 
ــا  ــها، ولعائلته ــية لنفس األساس
فــي بعــض األوقــات، مــن حيــث 
ــكن والمشــرب،  ــأكل والمس الم
وبالتّالــي  الملبــس،  وكذلــك 
يحــّد مــن احتماليــة تعّرضهــا 
للفقــر والجــوع، كمــا يضمــن 
ـا،  يوميّـً أجــًرا  أو  دخــاًل  لهــا 
أو شــهريًّا ثابتًــا مقابــل هــذا 
العمــل، ويعــّزز مــن مشــاركتها 
فــي النشــاط االقتصــادّي ضمــن 
فيــه، تعيــش  الــذي   النطــاق 
المــرأة  دور  أمــا 
المجتمــع؟  فــي   المتعلمــة 
الُمتعلّمــة  المــرأة  أّن  شــّك  ال 
لهــا دور كبيــر ينعكــس علــى 
شــخصيّتها وطريقــة تفكيرهــا 
ــاًء  ــذي يتّصــف بالمنطــق؛ بن ال
علــى ذلــك يرجــع أثــر تعليمهــا 
علــى المجتمع وأهميّتــه البالغة 

في جميــع المجاالت. وفي 
ــع المشــكالت،  ــل م التعام
المــرأة  التعليــم  ويمنــح 
وفهًمــا  وعيًــا  المتعلّمــة 
أكبــر للعديــد مــن األمــور 
الــذي  األمــر  الحياتيّــة، 
إيجابــّي  بشــكل  ينعكــس 
علــى آليّــة تعاملهــا مــع 
المشــكالت المختلفــة، من 
حيــث القــدرة علــى تحديــد 
المشــكلة، والبحــث عــن 
ــكل  ــا بش ــبة له ــول المناس الحل
منطقــّي وموضوعــّي، كمــا أنّها 
ــرارات  ــاذ الق ــى اتّخ ــادرة عل ق
 المختلفــة بمســؤولية وحكمــة .
ــل  ــى الجه ــاء عل ــك القض وكذل
الفتيــات  التحــاق  عــن  ينتــج 
بالتعليــم ســواء أكان المدرســّي 
مــن  العديــد  الجامعــّي،  أم 
الُمخرجــات التــي تَحــول دون 
ــال؛  ــن األجي ــل بي انتشــار الجه
اكتســاب  خــالل  مــن  وذلــك 
ــارات  ــالك المه ــة، وامت المعرف
أو  الكتابــة  فــي  المختلفــة 
العمليــات  فــي  أو  القــراءة، 
الحســابيّة األساســيّة وغيرهــا، 
امتــداًدا واســتعدادا لالنخــراط 
الحقًــا،  العمــل  ســوق  فــي 
العديــد  اكتســاب  جانــب  إلــى 
الحياتيــة،  المهــارات  مــن 
أم  االجتماعيــة  كانــت  ســواء 
ــة والســلوكيّة وغيرهــا  العاطفيّ
وبذلــك يتم إنشــاء أجيال واعية 
الُمتعلّمــة  المــرأة  تســتطيع 
ــة، مــن  ــّل أُميّ ــال أق إنشــاء أجي
خــالل إعطــاء كّل طفــل حقّــه 
فــي التعليم األساســّي والثانوّي 
تمتلــك  كونهــا  والجامعــّي، 
الوعــي حــول أهميـّـة التعليم في 
ــر  ــي تُعتب ــاة المــرء، وبالتّال حي

األم المتعلّمــة أكثــر قــدرة علــى 
وســوّي،  مثقّــف  جيــل  خلــق 
مقارنــةً بغيرهــا مــن النســاء 
ــم  ــث التعلي ــا مــن حي ــّل حًظ األق
. بهــم  العمــل  ســوق   ورفــد 
الفعّالــة  المشــاركة  وتُســهم 
للمــرأة فــي رفــد ســوق العمــل، 
طــرح  علــى  قــادرة  كونهــا 
العمــل  فــي  الخاّلقــة  األفــكار 
ورفــع اإلنتاجيـّـة، إذ ينتــج عــن 
أو  االجتماعــي  النــوع  تنــّوع 
األجنــاس رفــد ســوق العمــل 
التــي  التجــارب  مــن  بالعديــد 
العمــل  علــى  تطــّوًرا   تُضفــي 
والمشاركة في صنع القرارات، 
والقــدرة علــى حــّل المشــكالت، 
والمرونــة فــي العمــل، والعمــل 
تحــت الضغــط، والعمــل ضمــن 
فريــق، وغيرهــا، ومــن األمثلــة 
العمــل مجــاالت  تعــّدد   علــى 
التعليــم والتدريــب. الصحافــة 
واإلعــالم. الطــب والتمريــض 
والصيدلــة. التنميــة االجتماعية 
ــوم  ــاء. والعل ــرية. القض والبش
الشــرعية ومجــاالت التّجــارة 
تمتلــك  الصحيــة  التوعيــة 
ــر  ــة أكب ــة معرف المــرأة المتعلّم
فــي الجوانــب الّصحيــة، ســواء 
ــة أم  الّصحــة النفســية أم العقليّ
ــس  ــدية، وينعك ــة والجس البدني
صّحــة  علــى  إيجابًــا  ذلــك 
أســرتها وأطفالهــا، مــن خــالل 
رعايتهــم وإمدادهــم بالتغذيــة 
الاّلزمــة والضروريـّـة لنمّوهــم، 
مّمــا يقــي مــن إصابتهــم بســوء 
مــن  يُرافقــه  ومــا  التغذيــة، 
ســواء  المختلفــة،  األمــراض 

نقــص المناعــة أم غيرهــا.

الماضــي  العــام  مطلــع  منــذ 
حقوقيــة  منظمــات  تســجل 
ميدانيــة  عراقيــة  وإنســانية 
مختلفــة، ارتفاعــا كبيــرا فــي 
ظاهــرة الوفيات داخل الســجون 
التابعــة لــوزارة العدل وســجون 
التســفيرات ومراكــز االحتجــاز 
التــي تديرهــا وزارة الداخليــة 
فــي بغــداد والمحافظــات، جّراء 
الســيئة  االحتجــاز  ظــروف 
واســتمرار عمليــات التعذيــب 
الممنهجــة وانعــدام الظــروف 
اإلنســانية لالحتجــاز بما يخالف 
مــا نصــت عليــه المــادة 37 من 
الدستور العراقي والمادة 333 
مــن قانــون لعقوبــات رقم 111 
لعــام 1969 وأيضــا اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب الدولية التي 

رعتهــا األمــم المتحــدة لعــام 
 2008 ووقــع العــراق عليهــا.
ــدة ُكشــف  ــام جدي وبحســب أرق
وزارة  داخــل  مؤخــرا  عنهــا 
بالعاصمــة  العراقيــة  الصحــة 
الســجناء  عــدد  فــإن  بغــداد، 
الســجون  فــي  قضــوا  الذيــن 
التابعــة لــوزارة العــدل ومراكــز 
لــوزارة  التابعــة  االحتجــاز 
الداخليــة بيــن الخامــس مــن 
العــام  الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
الحالي 2021 ولغاية العشرين 
مــن شــهر ديســمبر 2022، 
ــجينا،  ــن 60 س ــر م ــت أكث بلغ
كان شــهر، مــارس/ آذار األكثر 
تســجيال لعدد الضحايا، وتصدر 
)الحــوت(  الناصريــة  ســجنا 
والتاجــي فــي بغــداد صــدارة 

أكثــر الســجون التــي يقضــي 
فيهــا النــزالء حياتهــم، وتظهــر 
ســجالت الوفيــات بــأن أكثر من 
نصفهــم من شــريحة متوســطي 
العمــر بيــن 35 و50 عامــا وال 
يعانون مســبقا مــن أي أمراض 
مزمنــة أو أعــراض جانبيــة، 
بينمــا تصــدرت مراكــز توقيــف 
ــة  ــفيرات الرصاف ــة وتس بعقوب
أكثــر  والحلــة  والرمــادي 
ــراق  ــي الع ــف ف ــز التوقي مراك
الذيــن  الضحايــا  ناحيــة  مــن 
 يلقــون حتفهــم جــراء التعذيــب
ــتقاة  ــات المس ــر المعلوم وتظه
ــي أن  ــب العدل ــر الط ــن دوائ م
عــددا غيــر قليــل مــن الضحايــا 
ظهــرت عليهــم آثــار ضــرب 
مفــرط علــى مناطــق الخاصــرة 

التناســلية  واألعضــاء 
وأســفل الظهــر وكســور فــي 
ــرى  ــة، وأخ ــرات العنقي الفق
بفعــل ارتفــاع ضغــط الــدم أو 
تســمم غذائي، بينما ســجلت 
أخــرى منهــا خمــس حــاالت 
ــالث  ــي ســجن الحــوت وث ف
ــي  ــي ســجن التاج ــاالت ف ح
علــى أنهــا نزيــف داخلــي 
يســتوجب تشــريح الجثــث 
لمعرفــة الســبب لكــن بســبب 
ضغــوط علــى ذويهــم اختــاروا 
للضحايــا  الجثمانيــن  تســلم 
 دون إجــراء أي تحقيــق يذكــر.
إن مراكــز التوقيــف واالحتجــاز 
لــوزارة  التابعــة  المؤقتــة 
الداخليــة تســجل حــاالت تعذيب 
اعترافــات  وانتــزاع  مروعــة 
المعتقليــن  وتهديــد  باإلكــراه 
ذويهــم  منــازل  بمداهمــة 
واعتقــال النســاء فــي حــال لــم 
يــدل بــأي اعتــراف، ويشــير 
هنــا إلــى مركــز احتجــاز حديــث 
تــم تشــييده فــي االنبــار تــم 
مســبقا وضــع كاّلبــات وحلقــات 
ــرف  ــن غ ــل ضم ــع وسالس رف
االســتجواب بالســجن الموجــود 
خطــوة  فــي  المركــز  داخــل 

تظهــر أنهــا باتت منهجــا معتادا 
األمنيــة  الســلطات  قبــل  مــن 
التحقيقــات عــن   المســؤولة 
ــرة  ــبكات سمس ــو ش ــر نم يظه
ترتبــط  النطــاق  واســعة 
بشــخصيات سياســية وأيضــا 
فــي فصائــل  بــارزة  عناصــر 
لقيــادات  وأقربــاء  مســلحة، 
أمنيــة تتولــى عمليــات غيــر 
قانونيــة بالتواصــل مــع ذوي 
أمــوال  وتلقــي  الســجناء 
منهــم لقــاء إدخــال المالبــس 
واألغــراض الشــخصية للنزالء 
واألدويــة  الطعــام  إيصــال  أو 
ــا  ــى عمله ــة إل ــة، إضاف الالزم
الرشــى  تلقــي  فــي  الرئيــس 
تحــت وصــف هدايــا لضمــان 
وقــف التعذيــب عــن النزيــل فــي 
ــه  ــكان ل ــر م الســجون أو توفي
ــة ــة أو نظيف ــة مكيف ــي زنزان  ف
وتنقــل إفــادات منظمات حقوقية 
حــاالت  كثــر  ضحايــا  عــن 
تعذيــب وابتــزاز مروعــة منهــا 
كبيــرة  ماليــة  مبالــغ  تقديــم 
الســجناء  أوراق  لعــرض 
علــى القضــاء أو مــا يعــرف 
 بتســريع إجــراءات المحاكمــات
وســط انتشــار لظاهرة الشبكات 

الســجناء  ذوي  تبتــز  التــي 
لقــاء حصــول أبناءهــم علــى 
معاملــة حســنة فــي الســجن، 
لــه  التعــرض  وضمــان عــدم 
 أو منحــه مكانــاً مشمســاً مثــال.
وفــي الوقــت الــذي تظهــر فيــه 
األوضــاع بالســجون ومراكــز 
االحتجــاز العراقيــة أنهــا قــد 
وصلــت إلــى مســتويات مخيفــة 
واالنتهــاكات  الفســاد  مــن 
ــات، مــا  ــة ومعــدل الوفي اليومي
يعيــد لألذهــان قصــص أســوأ 
تايالنــد  فــي  العالــم  ســجون 
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
تتغلــب  وقــد  كونــغ(  )بانــغ 
ــوم،  ــراق الي ــه ســجون الع علي
ــى المنظمــات  فإنــه يتوجــب عل
الحقوقيــة األمميــة واألوروبيــة 
ــم  ــجون كونه ــة الس ــح قضي فت
أمــام مهمــة أخالقيــة وإنســانية 
كبيــرة فــي هــذا اإلطــار لوجــود 
شــبهات قتــل ممنهــج وعمــد 
فــي  مســبقا  عليــه  ومتفــق 
ومراكــز  الســجون  بعــض 
التوقيــف، كمــا يحمــل القضــاء 
العراقي مســؤولية هــذا النزيف 
المســتمر فــي جســد العدالــة 

ووجــه اإلنســانية بالعــراق.

آراء وأقالم

 تعليم المرأة ودورها في المجتمع .
 األستاذة السيدة رعد الفيصل ، 

رئيسة اتحاد نساء العراق في المجلس الوطني للمعارضة العراقية .

الشيخ بكر الهاللي - رئيس هيئة العشائر في المجلس 

 الوطني للمعارضة العراقية

بانغ كوانغ العراق... القتل 

 بأشكال مختلفة
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براهين إثبات وجود هللا
الوجــوب  برهــان  األول: 

ن  مــكا إل ا و
بســم هللا الرحمــن الرحيــم وبــه 

نســتعين
والصــالة والســالم علــى محمــد 

وآلــه الطيبيــن الطاهريــن
اللهــم صــِل علــى محمــد وآل 

محمــد 
ــا هــل  التسلســل فــي العلــل  بَيّنَّ
التصاعديــة ال يمكــن أن تكــون 
متناهيــة أو أن يكون غير متناٍه 
بعدمــا حددنــا قلنــا حديثنــا فــي 
السلســلة الصعوديــة أّوالً وثانياً 
فــي العلــل والمعلــوالت  وثالثــاً 
إن التسلســل فيهــا نتيجتــه ال 
يمكــن أن تكــون غيــر متناهيــة 
وإال يلــزم أال يوجــد أي موجــود 
والتالــي كما يقولــون باطل ألنه 
نحــن نجــد موجــودا إذن هــذا 
التسلســل ال متنــاٍه أو منقطــع؟ 
كمــا أشــرنا إليــه فــي المثــال  
ــخص  ــف ش ــو وق ــه ل ــو أن وه
ال  وقــال  البــاب  هــذا  علــى 
ــاً  ــل تكوين ــد أن يدخ ــن ألح يمك
ــد  ــول واح ــى يق ــاراً حت ال اعتب
ال  تكوينــاً  الشــرط ال،  خالــف 
يمكــن الدخــول إال إذا دخــل أحــد 
قبلــه فهــل يدخــل أحــد إلــى هــذا 

المــكان أو ال يدخــل؟
يعنــي افتــرض هــذا المــكان دار 
الوجــود وزيــد وعمــر وبكــر أو 
الســماء واألرض والمــاء هــي 
الموجــودات فقــال ال يحــق ألحد 
أن يدخل دار هذا الوجود إال أن 
يكــون هنــاك موجــود قبلــه قــد 
ــا أن السلســلة ال  دخــل وفرضن
متناهيــة يدخل أحد أو ال يدخل؟ 
مســتحيل أن يدخــل، لماذا؟ ألنه 
إلــى أي درجــة وصلــت يريــد 
أن يدخــل يقولــون ال يمكنــك 
ــل  ــل إال أن يدخ ــاً أن تدخ تكوين
أحــد قبلــك ونقف عنــد حد يعني 
التسلســل ال يقتفى أو التسلســل 
غيــر متناهــي بالفعــل؟ غيــر 
ــن  ــى ممك ــم ال يقتف ــي نع متناه
الوصــول إلــى حــد يقولــون إلى 
هنــا بعــد ال يمكــن الدخــول بــال 
شــرط تكوينــي ممكــن وهــذا هو 
ــي كلماتهــم  ــه ف ــح علي المصطل
ببرهــان الترتــب فــي كلمــات 
يصطلحــون  هــذا  الفالســفة 
عليــه برهــان الترتــب شــرح 
نهايــة الحكمــة المجلد الســادس 
صفحة 414 البرهان الســادس 
برهــان الترتــب هــذا حاصــل مــا 

تقــدم باألمــس.

ــو أن  ــان ه ــذا البره ــل ه حاص
سلســلة العلل والمعاليل مترتبة 

ترتبــاً عليــاً ومعلوليــاً قلنــا نحن 
نتكلــم اآلن فــي العلــة والمعلول 
بمعنــى أن وجــود كل معلول في 
بعلــة  السلســلة متصــل  هــذه 
السلســلة  فــي  نتكلــم  فوقــه 
التصاعديــة ال التنازليــة وعلتــه 
أيضــاً  فوقهــا  بعلــة  متصلــة 
وهكــذا وفــي هــذه الحالــة إذا 
كانــت السلســلة ال متناهيــة وال 
توجــد علــة فــي رأس السلســلة 
غيــر معلولــة لغيرهــا هــذا يعني 
أن مجمــوع السلســلة ال تتحقق 

أبــداً.
ألن  أبــداً؟  تتحقــق  ال  لمــاذا 
مشــروط  منهــا  واحــد  كل 
والمشــروط عــدم عنــد عــدم 
شــرطه، ومــن هنا يقــول ومثال 
ذلــك هــذا المثــال ضربــه الحكيم 
الســبزواري قريــب مــن المثــال 
لبنــات تتكــئ بعضها على بعض 
حتــى اقرب المطلــب هذا الكتاب 
واقــف هــذا مســتقل فــي وقوفــه 
لــو متكــئ؟ مســتقل أمــا لــو 
فرضنــا هكذا فمــاذا يحتاج؟ بعد 
مــاذا يحتــاج إذا يريــد االتــكاء؟ 
فــإذا فرضناهــا ال متناهية يمكن 
أن يوجــد أو ال يمكــن؟ ألنهــا 

ــة. ــاً متكئ جميع
بعضهــا  تتكــئ  لبنــات  يقــول 
علــى بعــض أحجــار لبنــة أو 
ــئ  ــد متك ــك كل واح ــدان كذل أب
ــم  ــم مقي ــوال قائ ــى اآلخــر فل عل
ــات  ــال متكئ ــا ف ــه له ــاً علي متكئ
ــي  ــد ف ــن واح ــم يك ــاً إذا ل أيض
األول مــا هو؟ واقــف يعني قائم 
بغيره أو بنفســه؟ بنفســه ال إله 
ــد أن  ــوم الب ــي القي ــو الح إال ه
ــم  ــى القائ ــن؟ إل ــى م ــي إل ننته
بذاتــه المقــوم لغيــره وإال إذا 
لــم ننتهــي كلهــا متكئــات يوجــد 
ــد،  ــد؟ ال يوج ــئ أو ال يوج متك
وإذا رفــع واحــد منهــا ارتفع ما 
ــي  ــب العل ــده بمقتضــى الترت بع

ــي. والمعلول
ــرض  برهــان آخــر: نقطــة افت
هــذه النقطــة مثلــث مــن نقطــة 
ــث  ــن للمثل ــن معّدي نخــرج خطي
ــرج  ــة فنخ ــه؟ ثالث ــر في ــم وت ك
وتــراً بهــذا االتجــاه ونخــرج 
ــاه بشــرط أال  ــذا االتج ــرا به وت
تكــون الزاويــة منفرجــة بشــكل 
ــت منفرجــة  ــه إذا كان كامــل ألن
ــا  ــإذن م ــذا الشــكل تذهــب ف به
ــن  ــة م ــراج أي درج ــد االنف بع
الدرجــات الزاويــة كانــت قائمــة 
غيــر قائمــة ليــس مهمــا فلتمتــد 
ــر  ــن أو غي ــة ممك ــى نهاي ال إل
ــن. ــا ممك ــم فرضه ــن؟ نع ممك

ســؤال: نســتطيع أن نفــرض 
ــن  ــث بي ــر الثال ــاً الوت خطــاً ثالث

خطيــن أو ال نســتطيع؟ إذا كان 
ــط  ــذا الخ ــاٍه فه ــداد ال متن االمت
الثالــث إلــى مــاذا يصيــر؟ متنــاٍه 
أم غيــر متنــاٍه؟ غيــر متنــاٍه ألن 
هــذا االمتــداد غير متنــاٍه فالخط 
الوتــر الثالــث أو الخــط الثالــث 
الرابــط بيــن الالمتناهييــن غيــر 
ــن  ــه بي ــاٍه ألن ــو متن ــاٍه وه متن
خطيــن حاصريــن يلــزم اجتمــاع 
ــن و  ــر المتناهيي ــن غي النقيضي
مــا هــو؟ يعنــي محصــور وغيــر 

محصــور.
مــن نقطــة واحــدة يمكــن رســم 
ــة  ــة قائم ــن لتشــكيل زاوي خطي
أو منفرجــة الزاويــة الحــادة أو 
منفرجــة ونفــرض أن هذيــن 
ــإذا  ــن ف ــر متناهيي ــن غي الخطي
خطــاً  الخطيــن  بيــن  وّصلنــا 
ثالثــاً يكــون وتــراً لهما فيتشــكل 
مثلــث ومــن البديهــي أن الوتــر 
األعلــى يكــون مشــتمالً علــى 
دونــه  الــذي  الوتــر  امتــداد 
وزيــادة وفــي هــذه الحالــة يلزم 
أن يكــون الوتــر غيــر متنــاٍه 
أيضــاً الن امتــداد الخطيــن غيــر 
متنــاٍه الن الوتــر بيــن ضلعيــن 
ال متناهييــن يكــون غيــر متنــاٍه 
أيضــاً هــذا مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى أن هــذا الوتــر 
ــون  ــن فيك ــن خطي محصــور بي
ــاً ويكــون الوتــر الثالــث  متناهي
وهــو  ومتناهيــاً  متناهيــاً  ال 
الــذي  النقيضيــن  بيــن  جمــع 
قلنــا األصــل األول فــإن قلــت 
هــذا يجــري فــي األعــداد أيضاً، 
األعــداد متناهية أو ال متناهية؟ 
قلنــا غيــر متنــاٍه مــع أنــه دائمــاً 
األول  الرقــم  بيــن  محصــورة 
ــف  ــا كي ــر وبعده ــم األخي والرق
ــاٍه هــذا هــو  ــر متن ــون غي تقول
الخلــط بيــن الالمتناهــي الــال 
الــذي…  والالمتناهــي  يقفــي 
يعنــي بالقــوة وبالفعــل العــدد 
غيــر متنــاٍه دائمــا هــو متناهــي 
بالفعــل وإن كان غيــر متنــاٍه 
بالقــوة فالنقــد بالعــدد فــي غيــر 

ــه. محل
البرهــان الثالــث: أكتفــي بثالثــة 
أو أربعــة براهيــن، التــي يعبــر 
عنهــا مــال صدرا أســد البراهين 
ــن فــي صفحــة  وأقــوى البراهي
358 مــن الكتــاب الــذي أنــا 
اشــرت إليــه مــا يعــرف ببرهان 
ــا  ــو فرضن الوســط والطــرف، ل
ــن  ــة م ــة ومعلولي ــلة علي سلس
ــا  ــي إذا بدأن ــة أطــراف يعن ثالث
مــن االســفل معلــول وليــس… 
مــن  ثالثــة  فرضناهــا  ألنــه 
األســفل معلــول وليــس علــة 
لغيــره ألنــه قلنــا نتكلــم عــن 

ثالثــة مــن هنــا محصــور ومــن 
ــه أيضــاً محصــور الوســط  فوق
مــاذا يصيــر؟ علــة ومعلــول، 
ــا  ــول لم ــه ومعل ــا دون ــة لم عل
فوقــه ثــم تعــال إلــى الثالــث 
أعالهــا علــة وليــس معلــوال 

ــك؟ ــس كذل ألي
هــذه في ثالثــة اآلن لو افترضنا 
أن حلقــات السلســلة بــدل ثالثــة 
صــارن خمســة تتبــدل المعادلــة 
أو ال تتبــدل؟ ال، بــدل مــا يكــون 
ــة  ــي ثالث ــي الوســط ف ــا ف عندن
واحــد  والمعلــول  العلــة  كان 
هنــا يصيــر اثنيــن، إذا افترضنــا 
ســبعة وعشــرة واثني عشر أي 
عــدد تفترضــه بشــرط أن يكون 
متناهيــاً فــاألول مــن األســفل 
ــر مــن  ــة واألخي ــول وال عل معل
األعلــى علــة وليــس بمعلــول 
الوســط  قانــون  أنــت  يعنــي 
والطرفيــن مــاذا؟ محفــوظ أو 
غيــر محفــوظ؟ فلــو فرضنــا أنه 
مــن األعلــى اســتمرت السلســلة 
ــة  ــت أي حلق ــة فأن ــى نهاي ال إل
تضــع يــدك عليهــا مــن األعلــى 
تســتطيع أن تحّصــل الطــرف 
الــذي هــو علــة وليــس بمعلــول 

ــتطيع؟ أو ال تس
األول من االســفل معلول وليس 
ــول،  ــة ومعل ــة والوســط عل عل
ــت  ــى إذا كان ــى األعل ــوا إل تعال
السلســلة متناهيــة ســنصل إلــى 
ــت  ــا إذا كان ــس… أم ــة ولي عل
ــة نصــل  ــر متناهي السلســلة غي
أو ال نصــل؟ إذن يلــزم أن تكون 
وهــو  لــه  طــرَف  وال  وســطاً 
محــال، ألنــه الطــرف مــا هــو؟ 
الوســط مــا هــو؟ مــا يقــع بيــن 
ــة  ــي خصوصي ــا ه ــن وم طرفي
الوســطية؟ أن يكــون علــةً لمــا 
ــإذا  ــوالً لمــا أعــاله ف ــه معل دون
فرضنــا غيــر متناٍه يبقى وســطاً 

بــال علــة؟
يتثبــت  حتــى  أقرأهــا  ولهــذا 
فــي ذهنكــم يقــول إذا فرضنــا 
ــوالت  ــل والمعل أن سلســلة العل
ــن  ــر م ــط أكث ــات وس ــا حلق له
لهــا  السلســلة  فهــذه  واحــدة 
إحــدى حالتيــن: الحالــة األولــى 
أن عــدد الحلقــات فيهــا كثيــر 
ــة أن  ــة الثاني ــاٍه الحال ــه متن لكن
وغيــر  كثيــر  الحلقــات  عــدد 
متنــاٍه كمــا هــو مدعــى القائليــن 
بالتسلســل غيــر المتناهــي ومن 
الواضــح أنــه فــي كلتــا الحالتين 
ــاٍو  ــط متس ــم الوس ــد أن حك نج
يبقــى  حقيقيــاً  تكوينــاً  يعنــي 
ــداً كان أو  ــطاً واح ــط وس الوس
مليــاراً يعنــي علــةً ومعلــول أي 
ــوان  ــة بعن ــات المعنون أن الحلق

الوســط لهــا خصوصية تكوينية 
وهــي أنهــا تقــوم بطــرف أو 
بطرفيــن؟ لمــاذا؟ ألنــه وســط 
تقــوم بطرفيــن ســواًء كانــت 
غيــر  أم  متناهيــة  السلســلة 
متناهيــة ولكــن إذا صــار غيــر 
ــط. ــط وال وس ــد وس ــاٍه بع متن

األولــى  الحالــة  فــي  لكــن 
ــكال  ــة ال إش ــلة المتناهي السلس
فــي تحققهــا ألن الحلقــة األولى 
تكــون علــة العلل وهي مســتقلة 
وليــس لهــا خصوصيــة الوســط 
فــال يلــزم أي محــذور إذا كانــت 
فــي  أمــا  متناهيــة  السلســلة 
كــون  وهــي  الثانيــة  الحالــة 
السلســلة غيــر متناهيــة فــإن 
جميــع حلقاتهــا ما عــدا المعلول 
ــة الوســط  ــا خصوصي األول له
األســفل  مــن  األول  المعلــول 
معلــول وليــس علة ولكــن أينما 
تضــع يــدك وســط لــه طــرف أو 
ليــس لــه طــرف؟ ألنــه غيــر 
متنــاٍه ومــن الواضــح أن تحقــق 
الوســط مــن دون طرفيــن محال 
لمــاذا؟ ألنــه إذا صار وســطاً بال 
طــرف يعنــي مــا فــرض وســط 
وليــس  وســط  بوســط  ليــس 
ــو  ــذا ه ــن وه ــاع النقيضي اجتم
األصــل األول الذي أشــرنا إليه.
ــا لكــي  ــا اتضــح لن ــى هن إذن إل
ــب  ــن أن تذه ــه ال يمك ــت أن نثب
سلســلة العلــل ال إلــى نهاية البد 
أن يكــون هنــاك مــاذا؟ مــاذا 
يوجــد؟ علــة وليــس معلــوال، 
ــد  ــيء أو ال يوج ــد ش وإال يوج
ــا  ــد إذن عندن ــد وج شــيء؟ وق
ــة إثبــات موجــود يصــح أن  عل
نســأل عنــه هــذا الســؤال أو ال؟ 
هــذا ســتيفن هوكينــك التصميــم 
العظيم فحينها ســينقلب السؤال 
وحســب يكــون مــن خلــق هللا؟

الســؤال  هــذا  بعــد  الجــواب 
صحيــح؟  غيــر  أو  صحيــح 
ــتمر  ــؤال اس ــذا الس ــه إذا ه ألن
بعــد يوجــد شــيء أو ال يوجــد؟ 
والمفــروض أنه وجــد، إلى هنا 
فــي هــذا الطريــق الــذي أشــرنا 
إليــه يعنــي طريــق إثبــات وجود 
ســبٍب ولكنه مســتغٍن عن ســبٍب 
يوجــده يعنــي مســتقل أو غيــر 
مشــروط  مســتقل  مســتقل؟ 
لمــاذا؟  مشــروط؟  غيــر  أو 
الســتحالة التسلســل فــي العلــل.
هســه قــد يجــي واحــد يقــول 
ــم،  ــل كل براهينك ــا ال أقب ــك أن ل
إذا  محــال،  ليــس  التسلســل 
أنتــم قــادرون أن تثبتــوا لنــا 
ــبب  ــتقل وس ــبٍب مس ــود س وج
اســتعانة  بــال  غيــر مشــروط 

بالتسلســل هــذا كمــا يقــال مــاذا 
يصيــر هــذا تعليق علــى المحال 
هــذا تكليــف بمــا ال يطــاق يقــول 
أصال ال تســتعن لي في مقدمات 
اســتداللك باســتحالة التسلســل 
هــل نســتطيع أن نثبــت الســبب 
ســبب  إلــى  يحتــاج  ال  الــذي 
يوجــده مــن غيــر أن نســتند إلى 

التسلســل أو ال يمكــن؟
احذفــوا  هــذا،  المدعــى  إذن 
مــن  التسلســل  اســتحالة  لنــا 
الدليــل عنــد ذلــك نقبــل، احــذف 
ــد أن تحــذف  ــا أري التسلســل أن
لــي وجــود ســبب ال علــة أو 
وجــود موجــود ال علــة لــه مــن 
باســتحالة  تســتعين  أن  غيــر 

التسلســل.

الجــواب الطريــق الثانــي الــذي 
ــاك قانــون  أحــاول أن أبينــه هن
وعلــم  المعرفــة  نظريــة  فــي 
المنطــق وهــو أنــه إذا ســألنا 
ــي أي  ــؤال كان ف ــؤاالً أي س س
مجــال معرفــي كان دققــوا فــي 
هــذا األصــل الموضوعــي إذا 
ــات  ــي الرياضي ســألنا ســؤاالً ف
ــي  ــات ف ــي اإللهي ــك ف ــي الفل ف
الفلســفة أي سؤال وأُجيب على 
ــإن انقطــع بالجــواب  الســؤال ف
الســؤال فالجــواب ماذا؟ صحيح 
أمــا إذا لــم ينقطــع الســؤال بقــي 
نفــس الســؤال تبيــن أننــا أجبنــا 
أو لــم نجــب؟ أعيــد القاعــدة 
مــرة أخــرى: إذا ســألت ســؤاالً 
وأُجيــب بجــواب علــى الســؤال 
إذا انقطــع الســؤال فهــذا معنــاه 
أن الجــواب تــام صحيــح أمــا إذا 
ال، كــررت نفــس الســؤال هــذا 
معنــاه أجبــت أو لــم تجــب؟ مــو 
فقــط لــم تجب أصــال جوابك كان 
خاطئــاً ألنــه إذا كان الجــواب 

صحيحــاً كان يقطــع الســؤال.
ــذا؟  ــق ه ــن خل ــا م ــوا معن تعال
انقطــع الســؤال لــو ال؟ جوابــك 
خطــأ لمــاذا هــذا خطــأ ألنــه هــذا 
أيضــاً مســتقل لو غير مســتقل؟ 
ــن  ــول م ــتقل أق ــر مس ــذا غي ه
خلقــه تقــول لــي مــن؟ نفــس 
ــي  ــن؟ كل الل الســؤال يجــي وي
اختلــف هــو المصــداق كنــت 
أقــول علــى الكتــاب ألــف صــار 
ــت  ــاء إذن أجب ــاب ب ــى الكت عل
أو لــم تجــب؟ إذن هــذا الجــواب 
ــى  ــط مت ــط؟ غل ــو غل ــح ل صحي
يكون الجواب صحيحاً؟ إذا كان 

مســتقالً.

حوار مع الملحدين :
سماحة آية اهلل المرجع الديني 

السيد كمال الحيدري .
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َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية 13جريدة السُّ آراء وأقالم
إذن إذا وجــد غيــر مســتقل البــد 
مــن وجــود بالقــوة نحــن بحثنــا 
ايــن؟ فــي الــال متناهــي فعــالً ال 
بالقــوة، أعيــد أنــت عندمــا قلــت 
هــذا الكتــاب ألــف غيــر مســتقل 
فيحتــاج إلــى غيــر مســتقل؟ إذا 
غيــر مســتقل هــو ســؤالي هــذا 
أنــت لــم تجبنــي فــإذن تحتــاج؟ 
فــإذن عندمــا تقــول ألــف خلقــه 
بــاء بــاء خلقه يتسلســل ال، أنت 
مــن تجيــب علــى هــذا الســؤال 
خطــأ جاوبني الجــواب الصحيح 
والجــواب الصحيح مــا هو؟ أنه 
إذا وجــد غيــر مســتقل العقــل 
مــن  البــد  يقــول  بالضــرورة 
وجــود مســتقل بــال حاجــة إلــى 
مــاذا؟ ومــا قلته هــذا خلقه هذا، 
هــذا ليــس جوابــاً هــذا باطل هذا 
خطــأ، متــى ينقطــع الســؤال؟ 
إذا وجــدت ولهــذا إذا قلــت أنــت 
غيــر المســتقل ألــف خلقــه غير 
المســتقل باء الســؤال انقطع أو 
ــاً،  ــم ينقطــع؟ إذن ليــس جواب ل
دال…  جوابــاً،  ليــس  جيــم 
تسلســل ليــس جوابــاً أجبنــي 
إذن إذا ال ينقطــع الســؤال بمــن 
خلــق غيــر المســتقل إال متــى؟ 
ال  الطريــق  وهــذا  بوجــوده، 
ــل  ــى التسلس ــاج إل ــط ال يحت فق
فــي العلــل هــو يبطــل التسلســل 
التسلســل  أن  ال  العلــل  فــي 
ــذا  ــق ال ه ــات الطري ــي مقدم ف
ــل  ــك التسلس ــل ل ــان يبط البره
فنحــن فــي هــذا الطريــق الثانــي 
أو البرهــان الثانــي ال فقــط أننــا 
نقــول ال نحتــاج إلــى التسلســل 
ــن  ــه م ــا تفرضون ــول م ــل نق ب
دليــل؟  بــأي  باطــل  التسلســل 
ال  فالبرهــان  البرهــان،  بهــذا 
فقــط مســتغٍن عــن التسلســل 

بــل هــو مبطــل للتسلســل.
أقــّرب المطلب إلــى ذهنك بمثال 
عرفــي الفقيــر ماليــاً مــا هــو 
وضعــه؟ مــا هــو الفقيــر؟ يعنــي 
ال يملــك افتــرض عشــرة دراهم 
نســميه  افتــرض  جيبــه  فــي 
ــا  ــت م ــألناه أن ــإذا س ــراً، ف فقي
كان عنــدك فــد شــيء يعنــي هو 
مســتقل لــو غيــر مســتقل؟ غيــر 
ــدك شــيء  ــا كان عن مســتقل م
فقيــر أنــت، مشــروط لــو غيــر 
مشــروط؟ فــإذا وجدنــا عنــده 
عشــرة دراهــم فــي جيبــه هــذا 
ــاه  ــا أم أعط ــده أوجده ــن عن م
ــون؟ ال يمكــن  أحــد؟ مــاذا تقول
ألنــه فرضنــا هــو فــي ذاتــه مــا 
ــو  ــاج ل ــي محت ــر يعن ــو؟ فقي ه
ســألناه  فــإذا  محتــاج  غنــي؟ 
مــن أيــن لــك هــذا؟ فقــال هــذا، 
أيضــاً  ذاك  رأينــا  ذاك  ســألنا 
فقيــر، فــإذن يســتطيع أن يعطي 
أو ال يســتطيع؟ ال يســتطيع أن 
ــي  ــول ل ــا يق ــه إذن عندم يعطي
هــذا جوابــه صحيــح لــو باطــل؟ 
جوابــه باطــل لمــاذا؟ ألنــه البــد 
أن يدلنــي علــى أحــد غنــي مــن 
غيــره لو بنفســه؟ وإال إذا صار 
ــس  ــي نف ــره أيضــاً يأت ــن غي م
الســؤال فلــم يجبنــي وهــذه هــي 
نظريــة الغنــاء والفقــر، نظريــة 
الوجــودي  والفقــر  الغنــاء 
ــر  ــاء والفق ــال صــدرا ال الغن لم
الماهــوي البــن ســينا ولكــن أنــا 

ــق اآلخــر. ــا بالطري قّربته

هــذا هــو البرهــان الثانــي أو 
الطريــق الثانــي وهــو أنــه حتى 
لــو لــم نســتطع ابطال التسلســل 
قبــل قيــام الدليل نســتطيع إقامة 
الدليــل بــال حاجــة إلى اســتحالة 
التسلســل بــل بهــذا الدليــل ال 
ــبب  ــال س ــدأ ب ــت المب فقــط نثب
التسلســل  أيضــاً  مــاذا  نبطــل 

أيضــاً.
ولكــن قلــت فــي البحث الســابق 
ــه  اآلن أوكــده لألعــزة وهــو أن
لنــا  يثبــت  فقــط  الدليــل  هــذا 
ســبباً ولكــن ال نعلــم أنــه مــادي 
نثبــت  لكــي  أو غيــر مــادي؟ 
أنــه غيــر مــادي وعالــم وحــي 
ــى  ــاج إل ــر نحت وســميع وبصي
إلــى  التفتــوا  آخــر،  برهــان 
عبــارة الفارابــي فــي صفحة… 
إثبــات  علــى  البرهــان  يقــول 
الموجــود الــذي ال ســبب لــه 
ــي  ــر ف ــان آخ ــى بره ــاج إل يحت
أن هــذا الســبب مفــارق عــن 
المــادة وأنــه حــي وإلــى كــذا 
بنفــس هــذا البرهان ال نســتطيع 
أن نثبــت بعبــارة أخــرى هــذا 
البرهــان يقــول يوجــد هنــاك 
ســبب أزلــي مســبوق بالعــدم أو 
غير مســبوق بالعــدم؟ اآلن أعم 
مــن أن يكون مادياً أو أن يكون 
غيــر مــاديٍ اآلن ليــس بحثنــا.
يعنــي بعبارة أخــرى أن الطرف 
ــود  ــزم بوج ــد أن يلت ــر الب اآلخ
إلــى  يحتــاج  أزلــي  موجــود 
ســبب أو ال يحتــاج؟ إذن مــا 
ــأل  ــك نس ــتيفن هوكين ــول س يق
ليــس مــن حقــك أن تســأل ألن 
البرهــان العقلــي يقــول البــد 
مــن وجــود ســبب ال يســأل أنــه 
الثانــي  الطريــق  هــذا  أقــّرب 
بأمثلــة أخــرى لــو بجنبــي مــاء 
ــت  ــام أكل ــاء أو طع ــربت الم ش
الطعــام فوجدتــه ملوحتــه أكثــر 
ــاذا  ــو ســألت لم ــالزم فل ــن ال م
مــاذا  هالشــكل؟  الطعــام  هــذا 
يجيبنــي يقولــون ألن ملحــه مــا 
هــو؟ كثيــر أكثــر مــن الــالزم 
يعنــي الملوحــة جاءتــه بالــذات 
لــو بالعــرض؟ بالعــرض هــو 
مــا عنــده ملوحــة جاءتــه هســه 
اآلن لــو ســألنا الملــح لماذا أنت 
مالــح مــاذا يجيبنــي؟ يقــول ألنه 
أخــذت الملوحــة، ال، يقــول أنــا 
وجــودي وجــود مــاذا؟ تكوينــي 
هــذا أنــا، تكوينــي ملح، الســبب 
الذي ال ســبب له ال نســتطيع أن 
نســأل ومــن ســببك يقــول ال هذا 
الســؤال خطــأ ألنه اســأل ما هو 
ــر مســتقل. ســببي إذا كنــت غي
أمــا أنــا فــي ذاتــي ال احتــاج 
إلــى ســبب مثــال أوضــح، هــذا 
الــورق أبيــض لــو أســود؟ هــذا 
ــن  ــاءه م ــن ج ــن أي ــاض م البي
الــورق  وإال  األبيــض  اللــون 
ليــس أبيــض، ورق أصفــر هــم 
عنــدك ورق أخضر أيضاً عندك 
أليــس كذلــك؟ إذن بياضــه مــن 
ذاتــه لــو بواســطة اللــون الــذي 
أضيــف إليــه؟ هــذا اللون اســمه 
مــاذا؟ اســمه بيــاض، ســؤال 
ــه  ــول ل ــاض نق نســأل هــذا البي
لمــاذا أنــت أبيــض؟ يقــول بعــد 
ــا،  ــاض أن ــه البي ــألني ألن ال تس
ال إنــه لمــاذا أنــا أبيــض بــل أنــا 
ــي تتصــف  ــاض واألشــياء ب بي

متصــف  أنــا  وإال  بالبيــاض 
ــي بنفســي. ــاض بذات بالبي

ــو  ــم ل ــم عال ــل أن تتعل ــت قب أن
مــن  أخرجكــم  وهللا  جاهــل؟ 
تعلمــون  ال  أمهاتكــم  بطــون 
ــر  ــم تصي ــم العل ــد تعل شــيئا فبع
عالمــا فأنــت عالــم بذاتــك أم 
عالــم بالعلــم؟ وإال لــم يعرضــك 
ليــس  أو  عالــم  فأنــت  العلــم 
عالــم؟ هســه نســأل العلم نفســه 
افتــرض لــه لســان ناطــق نقــول 
لــه أنــت كيــف صرت علــم؟ أنت 
كيــف صــارت عالمــا؟ يقــول أنا 
كيــف صــرت عالمــا أنــا العلم ال 
أنــا مــاذا؟ فأنــا العلــم يقــول أنــا 
عالــم بذاتــي لــو عالــم بغيــري؟ 
ــم بواســطة غيــري لــو  أنــا عال
عالــم بذاتــي؟ أمــا زيــد مــن 
ــه  ــم بذات ــم، عال ــا عال ــول أن يق

ــم؟ ــم بالعل ــو عال ل
وغيــر  المســتقل  الجــواب 
المســتقل لذلــك إنــه إذا وجــد 
ــي  ــت ال تحولن ــر مســتقل أن غي
ــى  ــتقل إل ــذا المس ــر ه ــن غي م
ــأل  ــا اس ــر أن ــتقل آخ ــر مس غي
هــذا أنــا ال اســأل عــن الشــخص 
أنــا اســأل هــذا غيــر مســتقل ال 
ــن  ــن المفهــوم وبي تخلطــون بي
المصــداق عجيــب هــذه النظرية 
ــوم  ــن المفه ــوا بي ــؤالء خلط ه
والمصــداق نحــن نســأل عــن 
المفهــوم غيــر المســتقل محتاج 
إلــى مــاذا؟ إلــى مســتقل وإال إذا 
حولــت المصــداق مــن ألــف إلى 
بــاء أنــه يبقــى غيــر مســتقل 
فلســفية  قاعــدة  هــي  وهــذه 
ــد اســتعمال القواعــد  ــا ال أري أن
حكــم األمثــال فيما يجــوز وما ال 
يجــوز واحــد هــذا غيــر مســتقل 
ــذا  ــر مســتقل ه ــذا غي ــام، ه تم
ــن  ــول م ــر مســتقل أق ــف غي أل
ــذا أيضــاً  ــذا فه ــول ه ــه تق خلق
ــر مســتقل حكــم هــذا وهــذا  غي
ــو اثنيــن؟ واحــد، أنــت  واحــد ل
ــأل  ــا اس ــه أن ــط ألن ــي غل اجبتن
غيــر المســتقل مــن أوجــده؟ 
ال جــواب لــه إال مــن أوجــده 
مــن  المشــروط  المســتقل، 
علــى  تدلينــي  مــو  أوجــده؟ 
أوجــد  مــن  آخــر،  مشــروط 
بــال  هــو  الــذي  المشــروط؟ 
شــرط، هــذا مثــال البــاب إذا 
وجــدت أحــًدا داخــال يقينــاً هــذا 
مطلــق؟  أم  مشــروط  الداخــل 
ــه إذا كان مشــروطا  ــق ألن مطل
يدخــل أو ال يدخــل؟ ال يســتطيع 

أن يدخــل.
وجــوداً  وجــدت  إذا  فــإذن 
وجــوداً  رأيــت  إذا  مشــروطاً 
حادثــاً إذا رأيت وجــوداً محتاجاً 
إذا رأيــت وجــوداً غيــر مســتقٍل 
البــد مــن وجــود موجــود غيــر 
وجــود  مــن  البــد  مشــروط، 
البــد  محتــاج  غيــر  موجــود 
مــن وجــود موجــود مســتقل 
ــى التسلســل  ــاج إل وهكــذا، نحت
أو ال نحتــاج؟ ال نحتــاج، بــل به 
أيضــاً نقول إن التسلســل بالعلل 
ــع؟  ــن أو ممتن التصاعــدي ممك

ــع. ممتن
إن  وقــت  عنــدي  اآلن  هســه 
ــى  ــع ســاعة إل ــد رب شــاء هللا ف
عشــرين دقيقــة مــا أريــد ادخــل 
اآلن فــي الشــق الطريــق الثالث 

مــا هــو الطريــق الثالــث؟ نحــن 
اآلن ذكرنــا طريقيــن الطريــق 
األول نثبــت الســبب المســتقل 
باســتحالة  االســتعانة  مــع 
التسلســل الطريــق الثانــي نثبت 
الســبب المســتقل بــال حاجة إلى 
الطريــق  التسلســل  اســتحالة 
الثالــث فقــط أعنونــه وإن شــاء 
هللا بحثــه يأتــي بعــد التعطيــالت 
مــع األســف الشــديد يعنــي بعــد 
بعــد شــهر وأقــول  يــوم   25
لألعــزة هذه التعطيالت تكوينية 
وليســت اعتباريــة يعنــي ليســت 
ــاد  بيــدي وإال الحــوزة فــي أعي
النــوروز تعّطــل خلــص انتهــت 
القضيــة ألنــه األعزة يعترضون 
علــّي ســيدنا لمــاذا تعطيــل لماذا 
تعطيــل؟ يــا أعزائي مــاذا نفعل؟ 

علــى أي األحــوال.
أن  نقبــل  الثالــث  الطريــق 
الطريــق األول هــو التسلســل ال 
إلــى نهايــة ونقبــل أن التسلســل 
ليــس بمحــال يعني فــي الطريق 
إلــى  نحتــاج  نقــول  الثالــث 
التسلســل إلثبــات المبــدأ وأن 
فــي  بمحــال  ليــس  التسلســل 
الطريــق األول قلنــا التسلســل 
الثالــث  الطريــق  فــي  محــال 
ــت  ــك نثب ــع ذل ــول؟ وم ــاذا نق م

ــدأ. ــم المب لك
فــي الطريــق األول قلنــا يحتــاج 
ــا  ــل م ــل والتسلس ــى التسلس إل
هــو؟ ممتنــع حتــى نثبــت المبــدأ 
قلنــا ال  الثانــي  الطريــق  فــي 
نحتــاج إلــى اســتحالة التسلســل 
فــي الطريق الثالث نقول نحتاج 
إلــى التسلســل، ولكــن أنتــم مــن 
حقكــم أن تقولــون أن التسلســل 
ليــس باطــالً عندنــا نقــول ومــع 
ذلــك البــد مــن إثبــات التسلســل 
يعنــي حتــى لــو فرضنــا سلســلة 
ــوالت تتسلســل ال  ــل والمعل العل
إلــى نهايــة فإنهــا جميعــاً تحتاج 
إلــى مبــدأ لمــاذا؟ فقــط هــذه 
فتــاوى توضيحــه ســيأتي هــذه 
فتــاوى أقولهــا وتوضيحهــا بعد 
يــدك  وهــو ضــع  التعطيــالت 
علــى كل حلقــة مــن الحلقــات 
ــا  ــول؟ م ــس بمعل ــول أو لي معل
ــات  ــذه الحلق ــن ه ــة م ــن حلق م
إال ويصــدق عليــه حكــم مــاذا؟ 
أول  مــن  ابــدأ  تعــال  لمــاذا؟ 
افتــرض  يعنــي أول  الحلقــات 
ــا  ــدأ وافتــرض مــن هن ــد نب نري
ــة  ــى نهاي ــل ال إل ــدأ ويتسلس نب
أينمــا تضــع يدك علــى أي حلقة 
مــن هذه السلســلة الــال متناهية 
كمــا هــي علــة لمــا دونهــا هــي 
معلــول لمــا فوقهــا ونصــل إلــى 
علــة غيــر معلول أو ال نصل؟ ال 
نصــل الن المفــروض متنــاٍه أو 
غيــر متناهيــة؟ فــإذن أي حلقــة 
مــن هــذه الحلقات في السلســلة 
الــال متناهيــة هــي مــاذا يصــدق 

عليهــا؟
ــول  ــة ال معل يصــدق عليهــا عل
يصــدق  مــاذا  يصــدق؟  ال  أو 
ــا  ــط كم ــول فق ــا معل عليهــا؟ أم
ــول  ــا معل ــة وأم ــي أول الحلق ف
وعلــة كمــا فــي باقــي الحلقــات 
ال إلــى نهايــة، فــإذا كان األمــر 
كذلــك فــكل حلقــات السلســلة 
الــال متناهيــة معلــول لــو علــة؟ 
والمعلــول ماذا يحتاج؟ إذن البد 

مــن مرجــع، مــا تكــدر تعتــرض 
فــي النتيجــة هــذه السلســلة الال 
متناهيــة مــا هــو حكمهــا؟ حكــم 
كل فــرد مــن أفــراد السلســلة ما 
هــو؟ معلــول كل السلســلة يعني 
إذا عنــدك افتــرض الــال متناهية 
المائــة  كل  إذا  حلقــة  مائــة 
ــول واحــدة واحــدة  ــة معل الحلق
يعنــي العمــوم االســتغراقي اآلن 
نتكلــم عــن العمــوم المجموعــي 
هــذه مجمــوع يعنــي كل األفــراد 
كل األفــراد مــا هــو؟ معلــول؟ 
اآلن  ســبب،  إلــى  يحتــاج 
متناهيــة  هــذه  كانــت  ســواًء 
يهمنــا  ال  متناهيــة  غيــر  أو 
شــيء، يعنــي بعبــارة أخــرى 
فــرد  كل  حكــم  إجــراء  يعنــي 
ــك،  ــس كذل ــول ألي ــى المجه عل
ــو  ــى ل ــث حت ــق الثال إذن الطري
قلنــا أن التسلســل الــال متناهــي 
ممكــن التحقــق هــذا يغنــي هــذه 
السلســلة غيــر المتناهيــة عــن 
العلــة أو ال يغنيهــا افترض أنت 
تريــد تثبــت لي أصــالً تعال نحن 
معــك كونيــاً مــاذا نصيــر؟ كونياً 
نقــول لــك هــذا الكــون متنــاٍه أو 
ــو  ــاٍه م ــر متن ــاٍه؟ غي ــر متن غي
ــل  ــوة ب ــاٍه أيضــاً بالق ــر متن غي
غيــر متنــاٍه بالفعــل هــذا يغنيــه 
ــن  ــه ع ــبب أو ال يغني ــن الس ع

الســبب؟
الجــواب ضــع يــدك علــى جــزء 
مــن هــذا الكــون معلــول لــو 
ليــس معلــوال؟ لمــاذا؟ ألنــه لــم 
يكــن ثــم اآلن أضــرب لــك مثــال 
خليــه فــي اإلنســان أنــا معلــول 
لــو غيــر معلــول؟ نعــم لــم أكــن 
ثــم كنــت مــن أيــن وجــدت؟ مــن 
أبــوي وأبــوي مــن أبويهما مرة 
نقــول فــي البرهــان األول أن 
السلســلة البــد أن تقــف عند آدم 
وحــواء ومــرة أفتــرض تســتمر 
ال إلــى نهايــة ولكنــه كل واحــدة 
ــول أو  ــات معل ــذه الحلق ــن ه م
ليــس بمعلــول فهــذه المجموعة 
غيــر المتناهيــة ما هــو حكمها؟ 
علــة لــو حكــم المعلــول؟ معلول 
ــذا  ــال ه ــم األمث ــاذا؟ ألن حك لم
مثــل هــذا، هــذا مثــل هــذا إلــى 
تناهــي فحكمهــا جميعــاً  الــال 

معلــول فتحتــاج إلــى علــة.
فرانــد  إشــكاالت  تأتــي  هنــا 
ــد  ــي إشــكاالت ديوي رســل وتأت
خلــط  هــذا  يقولــون  هيــوم 
بيــن حكــم األفــراد وبيــن حكــم 
المجمــوع ليــس بالضــرورة إذا 
ــم  ــراد محكومــة بحك ــت األف كان
أن يكــون المجمــوع محكومــاً 
بنفــس ذلــك الحكم هــذه من أهم 
اإلشــكاالت علــى هــذا يعنــي من 
لم يســتطع إبطــال يعني الطريق 
الطريــق  باطــل  عنــده  األول 
الثانــي اللــي نحــن أشــرنا إليــه 
هــو باطــل هــذا الطريــق الثالــث 
عليــه  يســتند  يريــد  أحــد  إذا 
تــرد إشــكاالت مــن؟ ٍرســل مــاذا 
يقــول؟ يقــول هــذا مغالطــة أنتــم 
تجــرون حكــم األفــراد تعطوهــا 
ــن  ــأ ونح ــذا خط ــوع وه للمجم
هالكــد نضــرب لكــم أمثلــة يتبين 
أن حكــم األفــراد ال يمكــن أن 
ينســحب علــى حكــم المشــهور 

ــه كيــف؟ تقــول ل
تقــول بينــي وبيــن هللا حتــى 

يقتــرب إلــى ذهنــك أشــكال مــن 
يقــرأه يقــول وهللا الحــق وياهــم 
كل واحــد منــا أنــا وأنــت لــه أم 
ــد  ــال أم يوج ــه أم؟ ب ــس ل أو لي
ــو مــع االم؟ هــل تســتطيع أن  ل
لهــا  البشــرية  كل  إذن  تقــول 
اإلنســانية  أفــراد  األفــراد  أم؟ 
ــت  ــاذا؟ أم، فأن ــه م ــد ل كل واح
األفــراد  حكــم  لــك  يحــق  مــا 
ــول إذن  ــن؟ تق ــى م ــه عل تجري
فالبشــرية تحتــاج إلــى أم يصير 
هالشــكل تقول؟ البشرية تحتاج 
لــألم؟ هــذه مغالطتكــم أنتــم فــي 
كمــا  ولكــن  الثالــث  الطريــق 
الطريــق  أحــد  قبــل  إذا  قلــت 
األول فالقضيــة إذا قبــل أحــد 
الطريــق الثانــي فالقضية هســه 
اآلن نتنــزل كمــا يقــال علميــاً 
وصلنــا إلــى الطريــق الثالــث 
أوالً  قــال  جــاء  أنــه شــخص 
ــم  ــق األول قلت ــي الطري ــم ف أنت
أن التسلســل غيــر متنــاٍه ممتنع 
نقــول مــاذا؟ غيــر ممتنــع ثانيــاً 
قلتــم نســتغني عــن التسلســل 
نســتغني  أن  يمكــن  ال  نقــول 
ــتطيعون أن  ــل تس ــن التسلس ع
تثبتــون لنــا نحن ذكرنــا الطريق 
الثالــث، قــال الطريــق الثالــث 
ــان  فيــه مغالطــة، مغالطــة جري
الجميــع  علــى  األفــراد  حكــم 
هــذا جــواب طبعــاً هــذا البحــث 
حــّرك الفكــر الغربــي لقــرون 
البحــث  ألنــه  اإلشــكال  هــذا 
فــي الغــرب مــا كان دائمــاً فــي 
األبحــاث العقليــة الفلســفية مــا 
ــه كيــف أن  راحــوا يشــكلون أن
التسلســل مــو باطــل كيــف أنــه 
ــوا  ــه كــذا مــا ذهب كــذا كيــف أن
ــا أرادوا أن  ــذا االتجــاه وإنم به
يبطلــوا هــذه المقولــة وهــو أنــه 
لمــاذا يجــري حكــم الــكل علــى 
اللــي هــو مــن أهــم  األفــراد 
أبحــاث اللســانيات المعاصــرة 
كانــت  إذا  األفــراد  أن  وهــو 
محكومــة كل فــرد محكــوم بحكم 
هــل يمكــن إجــراء ذلــك الحكــم 
علــى المجمــوع أو ال يمكــن؟

هــذا  أوضــح  بعبــارة  يعنــي 
الموجــود لــم يكــن ثــم كان فهــو 
حــادث يحتــاج إلــى مــاذا؟ إلــى 
تضــع  فأينمــا  يوجــده  ســبب 
مــن  أي موجــود  علــى  يــدك 
الموجــود فهــو حــادث فيحتــاج 
ــا أنهــا  ــى ســبب وهــو فرضن إل
غيــر متناهيــة هــل تســتطيع 
أن تقــول إذن كل العالــم حــادث 
أو ال تســتطيع؟ اآلن نحــن فــي 
الفلســفة هكــذا نقــول، نقول هذا 
حــادث هــذا حــادث هــذا حــادث 
ــم حــادث  ــذا حــادث إذن العال ه
ــدث  ــى مح ــاج إل ــادث يحت والح
يقــول ال، نحــن عندنــا مغالطــة 
ــال  ــن ق ــم م ــا مغالطتك ــا، هن هن
ــى  ــري عل ــراد يج ــم األف أن حك
المجهــول فــإذن حتــى لــو كانت 
والمكونــات  حادثــة  األفــراد 
ــة هــذا ال  لهــذا المجمــوع حادث
يثبــت لكــم أن المجمــوع أيضــاً 
حــادث حتــى يقولــون يحتــاج 
ــذا  ــى ســبب ه ــى محــدث وال إل
ــة  ــه أجوب ــت عن ــكال أجيب اإلش
مــن  وهــو  ومتعــددة  كثيــرة 
اإلشــكاالت األساســية إن شــاء 
ــن. ــد هلل رب العالمي هللا  والحم
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موقف المجلس الوطني للمعارضة 
العراقية حيال األزمة في العراق 

وسبل حلها.

بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 1- دعم تشكيل حكومة إنقاذ وطني برعاية دولية تتوىل حامية الشعب العراقي وضامن مصالحه.

 2- إنهاء الوجود والنفوذ اإليراين وكل االحتالالت إلبعاد العراق عن النزاعات اإلقليمية والدولية واستعادة سيادته بشكل كامل.

3- حل امليليشيات املوالية إليران واملمولة من قبل الحرس الثوري وفيلق القدس اإليراين وتفكيكها وإدراجها دوليا ضمن قامئة 

 املنظامت اإلرهابية.

 4- املحافظة عىل وحدة العراق )شعبا وارضا وكيانا( واستعادة استقالله الوطني ليكون مصدر أمٍن  واستقراٍر وسالم يف املنطقة.

5- كتابة دستور جديد للعراق بصورة وطنية أساسها العدل واملواطنة واملحافظة عىل الرثوات والتداول السلمي للسلطة 

 وطرحه لالستفتاء عىل الشعب العراقي.

6- إقامة نظام حكم رئايس وطني يتساوى تحت ظله العراقيون جميعاً يف الحقوق والواجبات والسامح لجميع العراقيني 

 مبزاولة العمل السيايس.

7- إجراء انتخابات دميقراطية شفافة تحت إرشاف دويل تضمن حقوق العراقيني جميعاً دون متييز بعد ضامن أمن واستقرار 

 البالد.

 8- الدعم اإلعالمي للمرشوع الوطني.

 9- ربط ثروات العراق النفطية وغريها بالتنمية الوطنية وتطويرها واستثامرها مبا يخدم الدولة والشعب.

10- إيقاف تنفيذ أحكام اإلعدام بصورة مؤقتة لحني التدقيق يف صحة األحكام من قبل لجان قانونية وإطالق رساح املعتقلني 

 واملعتقالت بعفو عام وذلك لفساد النظام القضايئ والهيئات التحقيقية.

11- إنشاء هيئة قانونية التخاذ اإلجراءات الالزمة الستعادة األموال والكنوز العراقية املرسوقة واملنهوبة وتسديد وتسوية ديونه 

 ووضع خطة إسرتاتيجية قابلة للتطبيق إلعادة إعامر العراق وضامن تطوره، وإقامة نظام مايل ومرصيف حديث.

12- بناء قوات مسلحة وطنية مستقلة )ال تتبع األحزاب والطوائف(، والؤها للعراق وشعبه تتوىل حامية العراق والعراقيني 

 دون متييز، ومعالجة ظاهرة السالح املنفلت وحرص السالح بيد الدولة وأجهزتها العسكرية واألمنية الوطنية.

 13- إحالة كل من ارتكب جرائم قتل ورسقة وأرض بالعراق سيادة وأرضاً وكياناً إىل قضاء نزيه وعادل.

 14- صناعة السلم املجتمعي وتوفري الخدمات لجميع أفراد الشعب العراقي.

 15- االهتامم بحقوق اإلنسان وخاصة املرأة والشباب ورعاية الطفولة.

  املجلس الوطني للمعارضة العراقية

    28 ربيع االول 1444هجرية - 24/ 10/ 2022



َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية 15جريدة السُّ

 The Position of The National
 Council for Iraqi Opposition on
 the Crisis in Iraq and Methods for
its Resolution



َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية دين ودنياجريدة السُّ 16

فتاوى معاصرة 
تهتم صحيفة السفراء بالتركيز على أبرز ما تناولته خطب الجمعة 

ومنابر المساجد في العالم اإلسالمي

نصائح العالمة الشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي للعراقيين

بسم هللا الرحمن الرحيم
ــد هلل، والصــالة والســالم  الحم
علــى ســيدنا محمد رســول هللا، 
وعلــى آلــه وأصحابــه ومن تبع 

هداه.
أمــا بعــد: فــإن هللا تعالــى رفــع 
الشــاملة  الدنيويــة  العقوبــات 
واإلبــادة العامــة التــي كانــت 
تحــل فــي األمــم الســابقة عــن 
لحبيبيــه  إكرامــاً  األمــة  هــذه 
-صلى هللا عليه وســلم-، ولكنه 
لــم يرفــع العقوبــة الخاصــة، 
والحكمــة مــن ذلــك لرجوعهــم 
إلــى شــرعه وعــدم الخــروج 
عنــه؛ لذلــك قــال )َولَنُِذيقَنَُّهــم 
ُدوَن  اأْلَْدنَــٰى  اْلعَــَذاِب  ــَن  ّمِ
اْلعـَـَذاِب اأْلَْكبَِر لَعَلَُّهــْم يَْرِجعُوَن( 

]الســجدة:21[

لذا أقول:
إن مــا يحصــل اآلن فــي عراقنــا 
الحبيــب من المخالفــات الكثيرة 
التــي تســتوجب العقوبــة أذكــر 

ــاه أهمها: أدن
1. الهيمنــة الطائفيــة في الحكم 

على الشــعب.
2. الســماح لبعض دول الجوار 

فــي التدخل في شــؤونه.
3. تفشــي الرشــوة بحيــث ال 
ــر  ــي الدوائ ــة ف ــر أي معامل تم

ــوة. ــع الرش ــد دف إال بع
ــر  ــاء بغي ــة الدم ــرة إراق 4. كث
الحــق، والســيما فــي النــزاع 

العشــائري.
5. منــع الــزكاة عــن الفقــراء، 
المنتجــات  زكاة  والســيما 

الزراعيــة.

6. بيع درجات التوظيف.
بســرقة  المالــي  الفســاد   .7
مــوارد الشــعب ومصادر رزقه.
بالتخصيصــات  التمييــز   .8
المحافظــات  بيــن  الماليــة 
الســكاني. التعــدد  متقاربــات 
ــن  9. اســتيالء بعــض المتنفذي
ــداد  ــي بغ ــر ف ــى أمــالك الغي عل
وغيرهــا وإخــراج أهلهــا منها.

وغيرها كثير.
لذا حصلت العقوبة بما يأتي: 

أرضــه  عــن  المطــر  حبــس 
وتعويضــه بالغبــار قــال تعالــى: 
ُمواْ َعلـَـى ٱلطَِّريقـَـِة  )َوأَلَّــِو ٱْســتَقَٰ
ــا( ]الجــن  ــآًء َغَدقً ُهم مَّ ــقَْينَٰ أَلَْس
16[ وبقــول رســوله الكريــم 
)مــا منــع قــوم الــزكاة إال حبس 
عنهــم القطــر ولــوال البهائــم لــم 

يمطــروا(.
الزراعيــة  األراضــي  تصحــر 
ــام. ــف المزروعــات واألنع وتل
فــي  الميــاه  منســوب  هبــوط 
أحــواض  ومــن  النهريــن 
هــو  المــاء  ألن  البحيــرات؛ 
لحيــاة  الوحيــد  المصــدر 
الحيوانــات واإلنســان والنبات.
لذلــك حذرنــا هللا تعالــى مــن 
الوقــوع فــي األســباب الموجبة 
لســلبه فقــال )قُــْل أََرأَْيتُــْم إِْن 
فََمــن  َغــْوًرا  َماُؤُكــْم  أَْصبَــَح 
ــك:  ــٍن( ]المل ِعي ــاٍء مَّ ــم بَِم يَأْتِيُك
30[ وقــال محــذراً مــن كفــران 
بمخالفــة  ومقابلتهــا  النعمــة 
ــَماِء  ــَن السَّ ــا ِم شــرعه )َوأَنَزْلنَ
َمــاًء بِقََدٍر فَأَْســَكنَّاهُ فِــي اأْلَْرِض 
َۖوإِنَّــا َعلـَـٰى َذَهــاٍب بِِه لَقـَـاِدُروَن( 

]المؤمنــون 18[.
ْلنـَـا ِمَن السَّــَماِء َماًء  وقــال )َونَزَّ
بـَـاَرًكا فَأَنبَتْنـَـا بِــِه َجنَّــاٍت َوَحبَّ  مُّ

اْلَحِصيِد( ]ق: 9[.
فــي  أهلنــا  إلــى  أتوجــه  لــذا 
هللا  إلــى  بالرجــوع  العــراق 
واجتنــاب كل مــا يغضبــه، ومن 
أهمهــا مــا ذكرتــه آنفــاً لينظــر 
ال  الرحمــة  بصفــة  إلينــا  هللا 
بصفــة االنتقــام.. وهللا ولــي 

التوفيــق.

أخوكم
ــن  ــد الرحم ــك عب ــد المل أ.د عب

ــعدي الس
27/ذو الحجة/1443هـ - 26 /7 /2022م

مجموعة فتاوى مختارة لسماحة المرجع الديني العربي الراحل 
آية اهلل السيد حسن الموسوي رحمه اهلل

أيها السالك لطريق الحق:  احذر من مطاوعة 

النفس األّمارة بالسوء، فإنها تُزين لك الحرام 

وتوهمك بأنه حالل، ِسْر على قدم الشريعة وال 

تخالفها، ابتعد عن رفيق السوء فانه كالمرض 

الُمعدي الذي يصعب عالجه، راقب نفسك قبل 

أن يراقبك هللا، واحفظ عهدك مع هللا، إن العهد 

كان مسؤوال..

عندما سافرت الى إيران، التقيت أحد كبار 

وكالء خامنئي قلت له ماذا تريدون من العراق؟ 

قال: أوالً: نريد تعويضا عن الحرب التي حصلت 

بيننا وبينكم ألننا لم نحصل عليها بقرار دولي 

فأخذناها بذكائنا وسذاجتكم،  ثانيا: نريدكم تبقوا 

تحت هيمنتنا إلى حين ظهور المهدي..
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ربيعنا األول.. عن الحرّية التي أزهرت بوالدة النبي »صلى اهلل عليه واله وسلم«
المهدية حسن العلي خان - عضو المجلس الوطني للمعارضة العراقية

كلمــا أتت ذكــرى المولد النبوي 
التــي  الكلمــات  إلــى  نســتمع 
ــي  ــور والدة النب ــه ف ــا أن تخبرن
-صلــى هللا عليــه وســلم- خمدت 
ــم  ــي ل ــارس وهــي الت ــران ف ني
تخمــد قبــل ذلــك بألــف عــام، 
ــة إيــوان  وارتــج فــي تلــك الليل
ــع  ــه أرب ــقطت من ــرى، وس كس
عشــرة شــرفةً، وغــارت بحيرة 
ســاوة، وتنكســت األصنــام فــي 

مكــة!
صلــى هللا  النبــي  والدة  فــور 
كل  حــدث  بــل  وســلم،  عليــه 
ذلــك فــي أوقــات الحقــة بأيــدي 
الرجــال الذيــن بناهــم رســول 
هللا وقادهــم وتركهــم بعــد وفاته 
الــذي  الحــق  المنهــج  علــى 
يدفعهــم إلخــراج النــاس مــن 

الظلمــات إلــى النــور.
حرية من لحظة والدته

وقــع  حدثًــا  هنــاك  أن  غيــر 
صلــى هللا  النبــي  والدة  فــور 
ــاره  ــا اعتب ــه وســلم، يمكنن علي
ــا  ــه والدة نبين أول إنجــاٍز تحقق
الكريــم، بــل هــو مرتكــز كل مــا 
جــاء بعــده مــن إنجــازات ابتداًء 
مــن قــول جبريــل للنبــي صلــى 
ــى  ــرأ« إل ــه وســلم »اق هللا علي
أن قــال لــه النبــي »بــل الرفيــق 
ــا  ــذه الدني ــارق ه ــى« ليف األعل

ــا. بعده

النبــي صلــى هللا  والدة  فعنــد 
عليــه وســلم أســرعت »ثويبــة 
ــةً  ــت جاري ــي كان الســلمية« الت
ــا  ــى ســيدها ومالكه ــةً إل مملوك
أبــو لهــب تبشــره أن زوجــة 
أخيــه عبــد هللا الــذي توفــي فــي 
ريعــان الشــباب أنجبــت ولــًدا 

ــًرا. ذك
ــًرا  ــا غام ــب فرًح ــو له ــرح أب ف
ــذي  ــر ال ــذا الخب ــا به ومضاعفً
يتعلــق بأخيــه المتوفــى، وأعلن 
ــا  ــأةً له ــة مكاف ــق ثويب ــه أعت أن
علــى هــذه البشــارة الكبيــرة، 
وهكــذا غــدت ثويبــة ُحــرةً مــن 
أول  وكان  والعبوديــة،  الــرق 
النبــي  بــوالدة  تحقــق  إنجــاز 
هــو  وســلم  عليــه  صلــى هللا 
تحريــر العبيــد مــن الــرق ونيــل 
اإلنســان أغلــى مــا يطلبــه فــي 

ــة. ــاة: الحري ــذه الحي ه
بين ربعي عامر ورستم

ــود  ــن قي ــان م ــة اإلنس إن حري
إلنســان  والعبوديــة  الــرق 
ــالل  ــه، وكســر أغ ــوق مثل مخل
إنجــازات  أول  كان  الخضــوع 
هللا  صلــى  هللا  رســول  والدة 
ذلــك  بعــد  ثــم  عليــه وســلم، 
كانــت الرســالة الخالــدة إلخراج 
اإلنســان مــن قهــر العبوديــة 
والخضــوع ألي مخلــوٍق فــي 

هــذا الكــون.

وهــذا مــا تربــى عليــه الصحــب 
ــم  ــدت حريته ــن ول ــرام الذي الك
مــع استنشــاقهم الضيــاء الــذي 
ــه رســول هللا صلــى هللا  جــاء ب
معركــة  ففــي  وســلم،  عليــه 
ــد الفــرس  القادســية أرســل قائ
أبــي  بــن  ســعد  إلــى  رســتم 
وقــاص رضــي هللا عنــه يطلــب 
منــه إرســال وفــٍد ليفاوضــه، 
يتنفــُس  رجــاًل  ســعد  فاختــار 
الحريــة التــي جــاء بهــا رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم منــذ 
لحظــة والدتــه األولــى واســمه 

ــر. ــن عام ــي ب ربع

عامــر  بــن  ربعــي  انطلــق 
المتواضــع  ولباســه  بســالحه 
ــذي  ــى رســتم ال حتــى دخــل عل
ــم؟!  ــاء بك ــذي ج ــا ال ــأله: م س
فأجابــه ربعــي بــكل وضــوحٍ 
فــي الرؤيــة: »إن هللا ابتعثنــا 
ــادة  ــن عب ــن شــاء م لنخــرج م
العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد، 
ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعتها، 
ومــن جــور األديــان إلــى عــدل 
ــي  ــر ربع ــذا عبّ ــالم«، هك اإلس
الغايــة مــن  بــن عامــر عــن 
الرســالة بكل وضوح وبســاطة، 
ــا مــن أجــل كســر خضــوع  إنه
والقضــاء  لإلنســان  اإلنســان 
على عبودية الطغاة لشــعوبهم، 

ومــن أجــل أن يعيــش الناس في 
رحــاب العــدل سواســيةً أحراًرا.

هال مع صاحب الحق كنتم؟!
لقــد ربى رســول هللا صلى عليه 
وســلم جيــاًل كامــاًل علــى أن 
يكونــوا أحــراًرا فــي مواقفهــم، 
أحــراًرا فــي قناعاتهــم، أحــراًرا 
تعالــى،  هلل  إال  يخضعــون  ال 
ينصــرون الحــق دون اعتبــاٍر 
للشــخص، فحريتهــم تقتضــي 
وحــده  للحــق  خضوعهــم 

يــدورون معــه حيــث دار.
ذات مــرة جــاء أعرابــي إلــى 
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــي صل النب
يتقاضــاه دينًا كان عليه، فاشــتد 
ــِرُج  ــه: أُح ــال ل ــى ق ــه، حت علي
عليــك إال قضيتنــي، فانتهــره 
أصحابــه، وقالــوا: ويحك تدري 
ــب  ــي أطل ــال: إن ــم؟! ق ــن تكل م
ــى هللا  ــي صل ــي، فقــال النب حق
عليــه وســلم: »هال مــع صاحب 

ــم؟!«. الحــق كنتُ

ثــم أرســل إلــى خولة بنــت قيس 
فقــال لهــا: »إن كان عنــدك تمٌر 
ــا  ــا تمُرن ــى يأتين ــا حت فأقرِضين
فنقضيــك«، فقالت: »نعم، بأبي 
أنت يا رســول هللا«، فأقرضته، 
فقضــى األعرابي وأطعمه، فقال 
األعرابــي: »أوفيــت، أوفــى هللا 
لك«، فقال رســول هللا صلى هللا 

عليــه وســلم: 
»أولئــك خيار 
الناس، إنه ال 
قُدســت أمةٌ ال 
يأخذُ الضعيف 

فيهــا 
غيــر  حقــه 

ُمتْعتــع«.
بــال  والدة  ال 

حريــة
فمــن أراد أن 
يعيــش والدة 
النبــي صلــى 
عليــه  هللا 
وســلم عليــه 
يتحســس  أن 

الحريــة فــي نفســه، حريتــه هو 
مــن قيــود الطغــاة والمجرميــن، 
تحريــر  أجــل  مــن  وعملــه 
اإلنســان مــن الخضــوع ألغــالل 
أن  يمكــن  وال  كلهــا،  الــرق 
تتحقــق فينــا الــوالدة الحقيقيــة 
لرســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم إال بمقــدار عتقنــا مــن 
ــن  ــالل المخلوقي ــوع ألغ الخض
وظلمهــم وعدوانهــم، وانطالقنا 
ــب. ــة األرح ــاء الحري ــي فض ف

بحــب  يترنمــون  الذيــن  أمــا 
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــي صل النب
وهــم  بمولــده  ويحتفلــون 

ــتبداد  ــم الس ــون بإرادته خاضع
المجرميــن  ومستســلمون للــرق 
برغبتهــم، فمثلهــم كمثل الغارق 
النجاســة  مــن  مســتنقع  فــي 
باختيــاره لكنــه ال يكــف عــن 
جمــال  فــي  األشــعار  إنشــاد 
الطهــِر والنقــاء، إنهــم تماًمــا 
كمــا قــال هللا تعالــى فيمــن ال 
يفيــدون مــن النــور الــذي بيــن 
ــُل  ــاِر يْحِم ــِل اْلِحم ــم }كمث أيديه
أْســفاًرا بِئـْـس مثــُل اْلقــْوِم الِذين 
كذبـُـوا بِآيــاِت هللِا وهللاُ ال يْهــِدي 

الظاِلِميــن{. اْلقــْوم 

ــوم  ــداد الي ــزور بغ ــن ي ــكاد م ي
الرحالــة  أصــاب  مــا  يصيبــه 
مــروره  عنــد  جبيــر  ابــن 
ببغــداد أواخــر الحكــم العباســي 
ــمع  ــد غــدت غيــر التــي س وق
المنصــور  عهــد  فــي  عنهــا 
والرشــيد والمأمــون، واصفًــا 
أكثــر  »ذهــب  بقولــه:  إياهــا 
رســمها، ولــم يبــق منهــا إال 
ــاهده  ــا ش ــمها«، لم ــهير اس ش
مــن اإلهمــال وغيــاب الرعايــة 
الــذي حــول بغــداد إلــى مدينة ال 
تشــبه األســطورة التــي عرفــت 
بهــا فــي ســابق عهدهــا، ويــكاد 
هــذا الشــعور يصيــب مــن يدخل 
ــة وال  ــى عجال ــوم عل ــداد الي بغ
ــة  ــة المتمنع ــك المدين ينتظــر تل
ــض  ــن بع ــه ع ــف ل ــى تكش حت

زينتهــا.
»دار الســالم« المدينــة التــي 
خطهــا المنصــور بيــده ســنة 
ــة(  ــالد )145 هجري 762 للمي
لتكــون عاصمــة دولتــه الممتدة 
مــن الصيــن شــرقًا حتــى جبــال 
األطلســي غربًا، تلــك المدينة لم 
تكــن فــي حقيقتها ســوى مجمع 

حكومــي بــاذخ ومحصــن بشــكل 
شــكله  أخــذ  دقيــق  عســكري 
ــود  ــن وف ــري الشــهير، لك الدائ
الناس المتســارع إليهــا والبناء 
فــي غضــون  حولهــا جعلهــا 
ســنوات قليلــة مدينــة متراميــة 
ــة  األطــراف يقســمها نهــر دجل
إلــى جانــب شــرقي يطلــق عليــه 
»الرصافــة« وجانــب غربــي 
يطلــق عليه »الكــرخ«، وتحمل 
لقبـًـا قديًمــا لقريــة بابليــة كانــت 
فــي أطــراف مدينــة المنصــور.
ــف  ــن مل ــال ضم ــذا المق ــي ه ف
ســنحاول  مســتترة«  »مــدن 
كشــف الســتار عمــا تبقــى مــن 
تلــك  العباســية،  بغــداد  إرث 
المدينــة التــي خطهــا المنصــور 
بيــده وأطلــق عليهــا اســم »دار 
ــم  ــا ل ــا م ــل فيه ــالم«، وقي الس
يقــل فــي مدينــة غيرهــا ورويت 
عنهــا حكايــات ألف ليلــة وليلة، 
علــى  يقــف  الزائــر  لنجعــل 
ــا  ــداد العباســية أو م ــة بغ حقيق
ــا  تبقــى منهــا، ولنضــع أصابعن
علــى واقــع إهمالها الــذي يدمي 
ــه  ــع الصــوت لعل ــب، ونرف القل

ــال  ــار وإهم ــف اندث يصــل فيوق
مــا تبقــى مــن جمــاٍل فــي مدينــة 
ــة. ــاء والحكم ــاء واألولي الخلف

أين مدينة المنصور المدورة؟
بغــداد المــدورة تلــك الواقعــة 
ــب الكــرخ، تزاحــم عليهــا  بجان
اإلهمــال وفيضانــات نهــر دجلــة 
المتكــررة ليهجرهــا خلفــاء بني 
العبــاس للرصافــة فــي الجانــب 
الشــرقي األكثر حداثة واتساع، 
ــي  ــا تحــت طم ــي تدريجيً لتختف
البعــض  خــرج  حتــى  دجلــة، 
مشــككين بوجــود تلــك المدينــة 
المؤرخــون  لنــا  نقــل  التــي 
لكــن  بدقــة،  بنائهــا  تفاصيــل 
العيــن  بالكامــل عــن  غيابهــا 
جعــل الشــكوك تتصاعــد بشــأن 
حقيقتهــا ومكانها على األرض!
عامــي 1999-2000م  بيــن 
بالعمــل  بغــداد  أمانــة  قامــت 
علــى مشــروع إكســاء شــواطئ 
المدينــة بالحجــارة، وعند البدء 
ــة  ــاء ألبني ــار بن ــرت آث ــه ظه ب
ــى  ــل عل ــف العم ــة، ليتوق قديم
الفــور وتبــدأ رحلــة تنقيــب فــي 

المــكان، لتكشــف عــن قصــر 
ــر  ــو جعف ــم أب ــر حك ــب مق الذه
المنصــور وســط مدينــة بغــداد.
يقــول المــؤرخ العراقي الدكتور 
رؤوف:  الســالم  عبــد  عمــاد 
»حينمــا مضــت أعمــال الحفــر 
ورفــع األنقــاض عــن أســس 
النهــر،  مــن  القريبــة  البنــاء 
األســس  للبعثــة  تكشــفت 
الضخمــة لجــزء مــن البنــاء، 
فــإذا بــه بقايــا قاعــة كبيــرة، 
ُمزيَّنــة بلــون ذهبي، وتشــبه أن 
تكــون قاعــة عــرش فــي قصــر 
بالــغ الروعــة والضخامــة«. 
علــى  الحفريــات  وجــاءت 
العُجالــة التــي جرت بهــا، لتقدم 
الدليــل الواضــح الــذي ال يقبــل 
الشــكَّ علــى أن هــذا القصــر 
المنصــور  قصــر  إال  ليــس 
الرئيــس ومقــر حكمــه الرســمي 
المدينــة  يتوسَّــط  كان  الــذي 
المــدورة، مدينــة الســالم تماًما، 
وهــو القصــر الــذي ُعــرف فــي 
التاريــخ العباســي بقصــر »باب 

الذهــب«.
ويكمــل الدكتــور عمــاد بعــد أن 

يســتعرض التطابــق التــام بيــن 
مواصفــات القصــر المكتشــف 
وكتــب التاريخ فيقول: »طابقت 
المعطيــات اآلثاريــة النصــوص 
التاريخيــة الخاصــة بقصــر باب 
ــا لــم يعــد فيه  الذهــب تطابقـًـا تامًّ
مجــال الجتهــاد أو رأي، وهكــذا 
جــداًل  االكتشــاف  هــذا  أنهــى 
طويــاًل بيــن المعنييــن بخطــط 
بغــداد منــذ نحــو قــرن كامــل 
حــول مكان المدينــة المدورة«.
لنصــل إلــى حقيقــة وجــود بغداد 
ــي  ــب الغرب ــي الجان ــدورة ف الم
قــرب منطقــة الكاظميــة الحاليـّـة 
ــت األرض  ــار تح ــق 6 أمت بعم
ولــم تســتخرج إلــى يومنــا هــذا 
ــد  ــا يزي ــل م رغــم اكتشــافها قب

علــى عقديــن مــن الزمــن.
جــزًءا  تشــاهد  أن  أردت  إذا 
ــة األســطورية  ــك المدين ــن تل م
ســتجد محرابًــا فــي المتحــف 
انتــزع مــن مســجد  العراقــي 
تلــك المدينــة ليدور في مســاجد 
بغــداد األثريــة ليصــل جامــع 
الخاصكــي ثــم ليســحب للمتحف 
ــه  ــه كون ــاظ علي ــي للحف العراق

ــون  ــة، ويتك ــة مهم ــة أثري قطع
المحــراب مــن قطعــة واحــدة 
مــن الرخــام ويمكــن مشــاهدته 
عنــد زيارتــك للمتحــف العراقــي 
لحين التفــات الحكومة العراقية 
لفكــرة اســتخراج دار الســالم 

ــت األرض. ــن تح م
الجمــال  العباســي..  القصــر 
المهمــل علــى ضفــاف دجلــة
ــة يقــع  علــى ضفــاف نهــر دجل
بنــاء بديــع الجمــال متفــرد فــي 
العباســية  العمــارة  تفاصيــل 
ــاهدته  ــا ش ــوال م ــن أه ــا م نج
1197م  لعــام  يعــود  بغــداد 
إبــان حكــم الخليفــة العباســي 
تلــك  هللا،  لديــن  الناصــر 
الشــخصية الفريــدة مــن خلفــاء 
بنــي العبــاس المتأخريــن الــذي 
كان عالًمــا ومؤلفًــا وشــاعًرا 
ــم  ــد الحك ــث وتقل ــا للحدي وراويً
بعــد أبيــه المســتضيء بأمــر 
ــاواًل  ــا مح ــم 50 عاًم هللا، ليحك
الخالفــة  اســتعادة  خاللهــا 

تتم في صفحة 18
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العباســية لقوتهــا ونفوذهــا بعــد 
أن أصبحــت شــبه صوريــة.

الفتــوة  نظــام  بإحــداث  فأمــر 
لتجنيــد شــباب بغــداد واالعتمــاد 
عليهــم بــداًل مــن جنــود األعاجم 
وهــدم النفــوذ الخارجــي وأعــاد 
وشــيد  بغــداد  أســوار  بنــاء 
ــع  ــم والمواق ــن المعال ــد م العدي
كان أحدهــا هــذا القصــر األنيــق 
الــذي يعرفــه أهــل بغــداد باســم 

»القصــر العباســي«.
اختلــف المؤرخون في توصيف 
القصــر وأصلــه نتيجــة شــكل 
عمارتــه المكونــة مــن باحــة 
نافــورة  تتوســطها  ضخمــة 
ــى شــكل  ــاء عل ــا بن ــط به ويحي
طابقيــن بجانــب شــرقي وغربي 
ــق  ــه بشــكل أني ــت ممرات زخرف
والمنمنمــات  بالمقرنصــات 
بعــض  فذهــب  اإلســالمية، 
ــه  ــاد بأن ــى االعتق ــن إل المؤرخي
المدرسة المستنصرية والبعض 
المدرســة  أنــه  إلــى  اآلخــر 
المــؤرخ  لكــن  الشــرابية، 
مصطفــى  العراقيــة  والعالمــة 
جــواد جــزم ومعــه عــدد مــن 
المؤرخيــن بأنــه قصــر الناصــر 
ــتندين  ــي، مس ــن هللا العباس لدي
إلــى روايــة الرحالــة ابــن جبيــر 
عندمــا ســرد قصــة مشــاهدة 
الخليفــة الناصــر لديــن هللا وهو 
ينــزل مــن زورقــه قــرب مســناة 
كبيــرة علــى ضفــة النهــر ليدخل 
القصــر العباســي والموقع الذي 
ذكــره ابــن جبير هــو ذاته موقع 

ــوم. القصــر الي
القصــر الــذي يعتبر مــن النوادر 

اإلســالمية  للعمــارة  المتبقيــة 
يمكــن  بغــداد  فــي  العباســية 
لكنــه  يرغــب،  لمــن  زيارتــه 
يقبــع اليوم تحــت إهمال ال يليق 
بهكــذا صــرح أثــري مهم يشــكل 

ــة. ــداد الجميل ــه بغ ــد أوج أح
المســتنصرية..  المدرســة 
بغــداد فــي  التعليــم  نمــوذج 
فــي جانــب الرصافــة مــن بغــداد 
وعلــى أرض مســاحتها 4836 
متــًرا شــيد الخليفــة العباســي 
المســتنصر بــاهلل أول جامعــة 
المذاهــب  درســت  إســالمية 
واحــد،  مــكان  فــي  األربــع 
حملــت رفــوف مكتبتهــا 450 
ألــف كتــاب ومرجع للدارســين، 
تتوســط باحتهــا ســاعة عجيبــة 
دقيقــة الصنــع لتنبيه الدارســين 
الصلــوات  مواقيــت  علــى 
الخمســة، لتعكــس مقــدار التقدم 
فــي العلوم للحضارة اإلســالمية 

العربيــة.
المدرســة المســتنصرية التــي 
حملــت اســم بانيهــا تتألــف مــن 
مئــة  فيهمــا  شــيدت  طابقيــن 
ــرة،  ــرة وصغي ــن كبي ــة بي غرف
األواويــن  إلــى  إضافــة 
والقاعــات، واســتمر التدريــس 
فيهــا ألربعــة عقــود ولــم يتوقف 
حتــى اجتياح تيمورلنــك لبغداد، 
لتتوقــف الدراســة فيها وتســرق 
مكتبتهــا ويغــادر أســاتذتها إلــى 
بــالد الشــام ومصــر وســمرقند.
جامــع الخلفاء.. مغلــق للصيانة 

دائًما!
وســط ســوق الغزل الشــهير في 
بغداد يقبع مســجد الخلفاء، أحد 

ــن  ــة م ــادرة الباقي ــاجد الن المس
العصــر العباســي الــذي بنــاه 
الخليفــة العباســي المكتفــي باهلل 
ليكــون المســجد الجامــع لصــالة 
القصــر  فــي شــرقي  الجمعــة 
الحســني ليعــرف فــي وقتهــا 
بجامــع القصــر، ثــم أُطلــق عليه 
جامــع الخليفــة لصــالة الخليفــة 
ــون  ــم ليك ــور االس ــم تط ــه ث في

ــاء. جامــع الخلف
ــم  ــن تصمي ــّي م ــجد الحال المس
المعمــاري محمــد صالــح مكيــة 
الــذي أعــاد تصميــم وتشــييد 
جامــع الخلفــاء فــي بغــداد بمــا 
يتوافــق مع الهندســة المعمارية 
للعصــر العباســي، وحافــظ على 
الحالــّي،  المعمــاري  تكوينــه 
القائــم  العباســي  األثــر  لكــن 
والتاريخــي هو منارة المســجد.
تتميز المنارة بهندســة معمارية 
علــى  تحتــوي  حيــث  نــادرة 
ُســلّمين يصــالن إلــى حــوض 
ولهمــا  يلتقيــان  وال  المنــارة 
وآخــران  األســفل  فــي  بابــان 
فــي أعلــى المنــارة علــى غــرار 
ــي  ــهيرة ف ــاء الش ــارة الحدب من

الموصــل.
يمكــن  لألســف  المســجد 
مشــاهدته مــن الخــارج فقــط 
ــذ  ــة!« من ــق للصيان ــه »مغل ألن
ــوذج  ــذا نم ــة، وه ــوام طويل أع
ــال المســتمر  ــاذج اإلهم مــن نم
ــة،  ــداد التاريخي ــم بغ ألحــد معال
ســياج  مشــاهدة  يمكــن  لكــن 
المســجد الحديــدي الــذي صنعــه 
بغــداد  فــي  الحداديــن  شــيخ 
خصيًصــا للجامــع، حيــث طلــب 

الشــيخ جــالل الديــن الحنفي من 
شــيخ الحداديــن في بغــداد صنع 

ــع. ــذا الجام ــق به ــياج يلي س
أتــم شــيخ الحدادين هذا الســياج 
مزخرفًــا  وكان   1964 ســنة 
ويســتطيع  الديوانــي  بالخــط 
زائــر هــذا الجامــع أن يــرى بــأم 
عينــه مــدى إبــداع هــذا الحــداد 
فــي تطويــع الحديــد لجعلــه بهذا 
ــد  ــذي ال يوج ــع ال ــكل الرائ الش

ــه مثيــل. ل
نمــوذج  الوســطاني..  البــاب 
ــداد ــكرية لبغ ــات العس التحصين
عندمــا تقــف علــى مــا تبقــى 
مــن أســوار بغــداد مــن الجانــب 
البــاب  وتحديــًدا  الشــرقي 
الوســطاني تــدرك مــا يقولــه 
صعوبــة  عــن  المؤرخــون 
دون  المدينــة  هــذه  اختــراق 
تعــاوٍن وخيانــٍة مــن الداخــل، 
ــة أو  ــاب خرســان أو المظفري ب
ــه  ــا يعرف ــطاني كم ــاب الوس الب
أهالــي بغداد صمــد أمام هوالكو 
ونجــا مــن حوادث القــرون التي 
تلتهــا ليبقــى شــاخًصا وشــاهًدا 
علــى تحصينــات مدينــة بغــداد.
فهــو البــاب الوحيــد المتبقي من 
أبواب بغداد العباســية الشــرقية 
ــواب األخــرى،  ــدان األب ــد فق بع
ــي  ــش العثمان ــر الجي ــث فج حي
باب الطلســم قبل انســحابهم من 
المدينــة خــالل الحــرب العالميــة 
األولــى، وضــاع الباب الشــرقي 
وبــاب المعظــم نتيجــة هدمهمــا 
بحجــة  الملكــي،  العهــد  فــي 

العمــران وتوســيع الشــوارع!
يعــود تاريــخ البــاب الوســطاني 

شــرع  حيــن  1123م  لعــام 
ــة المســتظهر  ــه الخليف فــي بنائ
ابنــه  وأكملــه  العباســي 
المسترشــد، ويعــد أقــدم بنــاء 
عمرانــي عباســي شــاخص فــي 
بغــداد ويمكــن زيارتــه حيــث 
يقــع اليــوم علــى طريــق محمــد 

القاســم فــي بغــداد.
مرقــد زمــرد خاتــون.. نمــوذج 

ــة ــة األنيق ــاب المخروطي القب
الشــيخ معــروف  فــي مقبــرة 
األثريــة الواقعــة بجانــب الكــرخ 
خاتــون  زمــرد  مرقــد  يوجــد 
المســتضيء  الخليفــة  زوجــة 
بأمــر هللا، المتوفــاة عــام 599 
قبــة  القبــر  ويعتلــي  هجريــة 
تعتبــر  مخروطيــة  مقرنصــة 
مــن أجمــل القبــاب المخروطيــة 
ــا  ــد نموذًج ــراق وتجس ــي الع ف
اإلســالمية  للعمــارة  واضًحــا 

العباســية.

لزبيــدة  خطــأ  ينســب  المرقــد 
خاتــون زوجــة هــارون الرشــيد 
إلــى  العامــة  عليــه  ويطلــق 
اليــوم مرقــد الســيدة زبيــدة، 
لكــن الثابــت تاريخيًــا أن زمــرد 
خاتــون شــيدت لنفســها هــذا 
المرقــد قبــل وفاتهــا وألحقــت 
ــا  ــت عليهم ــة وأوقف ــه مدرس ب
البنــاء  وكان  كثيــرة،  أوقافًــا 
متينـًـا جــًدا ألنــه شــيد بالطابــوق 
والجــص وكســيت جدرانــه مــن 
الداخــل بالجــص أيًضــا، فقــاوم 
عوامــل التخريب وظل شــاخًصا 
إلــى يومنــا هــذا رغــم اإلهمــال 
وعــدم الرعايــة، أمــا المدرســة 

فقــد اندثــرت ولــم يبــق مــن 
ــيء. ــا ش آثاره

ختاًمــا.. إن الحفــاظ علــى اإلرث 
العباســي فــي بغــداد هــو حفــاظ 
ــن  ــا م ــداد ذاته ــة بغ ــى هوي عل
االندثــار، ومــع تقــدم العلــوم 
والترميــم  التنقيــب  وآليــات 
اإلمكانــات  وتوافــر  والبنــاء 
العلميــة والماليــة للعراق أصبح 
اإلهمــال قــراًرا سياســيًا متخــذًا 
بحــق تاريــخ بغــداد وتراثهــا 
ــة  ــة ال نتيج ــا المعماري وهويته

ــز. العج
ذات  البغداديــة  المواقــع  إن 
التــي  العباســية  الجــذور 
يجــري إهمالهــا عمــًدا كثيــرة 
عديــدة ومتناثــرة علــى طــول 
ــوق  ــا س ــة، ومنه ــة المدين رقع
الصفاريــن التاريخــي الذي يكاد 
يندثــر اليــوم، وشــارع الرشــيد 
المهمــل دون تجديــد وجامعــه 
الشــهير الحيــدر خانــة الــذي 
ــن هللا  ــد الناصــر لدي ــود لعه يع
العباســي، وجامــع قمريــة أو 
)القيمريــة( الــذي يعــود تاريخه 
لعهــد الخليفــة المســتنصر باهلل، 
بنــاه  الــذي  الســراي  وجامــع 
ــو  ــا وه ــن هللا أيًض الناصــر لدي
ومهمــل  القشــلة  أمــام  قائــم 
تطــول  والقائمــة  ومغلــق، 
بطــول تاريــخ المدينــة والقرون 
الطويلــة التــي حكم بنــو العباس 
ــا  ــد آذانً ــل نج ــا، فه ــم منه العال
صاغيــةً مــن الحكومــة العراقية 
إلنقــاذ مــا تبقــى مــن جمــال فــي 

الســالم؟! دار 
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مواقف القادة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خالل افتتاح مؤتمر القضاء الدستوري في العالم 
 اإلسالمي:

»بعض الدول تأوي اإلرهابيين بينما تغلق أبوابها أمام المهاجرين الفارين من مناطق 
الصراعات، وتتشدق بالحديث عن حقوق اإلنسان في الوقت الذي ال تتمتع فيه بفضيلة 

 مواجهة ماضيها االستعماري«.
»العالم اإلسالمي يتعرض النتقادات جائرة، في معظمها، وال أساس لها فيما يتعلق بالقانون 

 والعدالة على وجه الخصوص«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انطالق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: »مصر 
تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على 

األرض، تبني على ما سبق، ال سيما مخرجات قمة جالسكو واتفاق باريس، إن الدورة 
الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية، يتعرض فيها عالمنا ألخطار وجودية 

وتحديات غير مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه، وال شك 
أن هذه األخطار وتلك التحديات تستلزم تحركاً سريعاً من الدول كافة لوضع خارطة طريق 

لإلنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية«

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 الشيخ محمد بن زايد:

تقع دولة اإلمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم..ونواصل 
تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة.. وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري 
الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطالق حقبة 

جديدة من حرية التجارة لخير اإلنسانية

العاهل األردني الملك عبد اهلل الثاني

حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية فى القدس واجب دينى وتاريخي، األردن 
يرفض جميع االنتهاكات التي يتعرض لها المصلون أثناء تأدية شعائرهم الدينية بالقدس 

وباقي األماكن المقدسة باألراضي الفلسطينية، نؤكد على إدامة التعاون بين األردن 
والفلسطينيين في جهود التصدي لالعتداءات على المقدسات والممتلكات اإلسالمية 

والمسيحية، المملكة حريصة دوما على إيصال صوت المقدسيين ومعاناتهم في المحافل 
الدولية كافة

الرئيس الروسي فالديمير بوتين

الغرب يسعى لالحتفاظ بهيمنته على المشهد العالمي بأي وسيلة، وهو الذي شجع اإلرهاب 
ويستخدم الشعب األوكراني كوقود للحرب، الواليات المتحدة األمريكية تقف وراء تدمير 

بنية االستقرار، اإلستراتيجي، التي تم بناؤها على مدى عقود، وهي التي تدعم توسع الناتو 
الجغرافي

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

»مع انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتقدم بالشكر لكل من ساهم من جماهير 
ومتطوعين وأفراد ومؤسسات ووزارات في إنجاح البطولة وإظهارها ودولة قطر والعالم 

العربي بصورة مشرفة لماليين من المشاهدين حول العالم، ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا 
بتنظيم بطولة استثنائية من بالد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء 

ثقافتنا وأصالة قيمنا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد 2 في األردن:
»ال يمكن إيجاد أي حل لمشكلة العراق ولبنان وسوريا إال في إطار حوار وهو تقليص 

التأثير اإلقليمي اإليراني، اإليرانيون لم يستمعوا ولم يلتزموا بالنصائح الغربية خصوصاً 
بالشأن العراقي منذ عهد رئيس الحكومة العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وعلى هذا 
األساس وضعنا ابتداء من 2020 إستراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة العراق، وتعزيز 

الوجود الفرنسي بمشاريع عديدة بالعراق مثل الطاقة، بهدف عدم ترك العراقيين يعتمدون 
بشكل وحيد على إيران«.

الرئيس األمريكي جو بايدن

ليس لدي »خطط فورية« للتحدث مع نظيري الروسي، إال أنه إذا أراد بوتين إنهاء الصراع 
»فسأكون سعيدا بالجلوس معه لمعرفة ما يدور في ذهنه، هناك طريقة واحدة إلنهاء هذه 

الحرب، وهي الطريقة العقالنية النسحاب بوتين من أوكرانيا، لكن من الواضح أنه لن يفعل 
ذلك.. إنه يدفع ثمنا باهظا لفشله في القيام بذلك، إنه يلحق مذابح ال تصدق بالمدنيين في 

أوكرانيا

الرئيس الصيني شي جين بينغ

 الرئيس الصيني شي جين بينغ خالل مشاركته بالقمة العربية الصينية في السعودية:
»على إيران أن تحترم مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

األخرى، الموقع الجغرافي ومكانته الحضارية يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية 
المستدامة، وأن يكون جسراً ومنطقة تالٍق بين دول المنطقة والعالم«، والصين تتطلع 
لمزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد كما أنها تؤكد التزامها بدعم أمن وسيادة 

واستقرار العراق«

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان خالل افتتاح القمة العربية الصينية في 
 الرياض:

»القمة العربية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة لالرتقاء بالعالقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة 
في المجاالت ذات االهتمام المشترك، نجدد تأكيدنا على أهمية مواصلة التعاون العربي 

الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، أملنا أن تساهم القمة في تحقيق 
 اآلثار اإليجابية المستهدفة في جميع المجاالت، على المستويين اإلقليمي والدولي«.

 



َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية 20جريدة السُّ

جرائم الحكومات العراقية المتعاقبة

شؤون عراقية



َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية شؤون عراقيةجريدة السُّ 21

مــن  ديســمبر  نهايــة  حتــى 
العــام 2020 كان ثمــة مســاحة 
يتحــرك  والتضليــل  للمنــاورة 
بهــا المدافعــون عــن العمليــة 
السياســية فــي العــراق عمومــا 
والمؤسســات  واألجهــزة 
خــاص،  بشــكل  الحكوميــة 
وتحديــدا فيمــا يحصــل فــي مدن 
وبلــدات شــمال وغــرب ووســط 
األطــراف  يــد  علــى  العــراق 
الفاعلــة فــي المشــهد العراقــي، 
وأبرزهــا المليشــيات المســلحة 
واألحــزاب الحليفــة لطهــران، 
غيــر أن جملة أحداث وتطورات 
مهمــة حدثــت منــذ مطلــع العــام 
الحالــي ال يمكــن ســوى توثيقها 
كأدلــة دامغــة علــى مشــاريع ال 
يظهــر أنهــا ناجمــة عــن فوضى 
أو قــرارات شــخصية بقــدر مــا 
عليهــا،  متفــق  برامــج  هــي 
التغييــر  خطــوات  مــن  بــدءا 
الديموغرافيــة وعمليــات اإلبعاد 
والتوطيــن القهريــة فــي مناطق 
عــدة مــن العــراق، وبتخــادم 
واضــح بين مؤسســات حكومية 

ومليشــيات مســلحة.

مقابــر  بفتــح  مماطلــة 
لــم  بمناطــق  جماعيــة 
تخرج عــن نطاق الســيطرة

تُظهر آخر التحديثات على
 خارطــة المقابــر الجماعيــة فــي 
العــراق، وفقــا لمصــادر رفيعــة 
ببغــداد،  الداخليــة  وزارة  فــي 
ــم  ــي مناطــق ل ــدة ف ــر جدي مقاب
تخــرج عــن ســيطرة القــوات 
عــام  أحــداث  بعــد  الحكوميــة 
2014، مثل المناطق األخرى، 
بــل علــى العكــس كانــت معاقــل 
ــى  ــلحة إل ــل مس ــة لفصائ رئيس

ــة. ــوات الحكومي ــب الق جان
ــام  ــباط الع ــن ش ــع م ــذ الراب من
الماضي تم اكتشــاف عدة مقابر 
فــي مناطــق صــدر اليوســفية 
والمحاويــل،  بغــداد،  جنوبــي 
ــل،  ــة باب ــكندرية بمحافظ واإلس
ومنطقــة الخمــس بيــوت والبــو 
ــي  ــي شــرق الفلوجــة، وف ردين
جنــوب  اإلســحاقي  منطقــة 
ــن  ــط الالي ــة خ ــت، ومنطق تكري
وذراع دجلــة شــمال وشــرقي 
ــرى  ــى أخ ــة إل ــامراء، إضاف س
ــن  ــم ب ــة إبراهي ــراف منطق بأط
علــي الواقعــة إلــى الغــرب مــن 
بغــداد والتابعــة إداريــا لمحافظة 
االنبــار، ومقبــرة واحــدة فــي 
أطــراف الحويجــة وأخرى قرب 
قضــاء الدبــس وكلهــا ضمــن 
محافظــة كركــوك، وفــي منطقــة 
ــادوش وقــرى البعــاج  مفــرق ب
والكرســي وعيــن الحصــان فــي 

ــوى. نين

إصــدار  يتــم  لــم  اآلن  وحتــى 
المقابــر أو  تلــك  قــرار بفتــح 
حتــى إخضاعهــا لقانــون حماية 
الجماعيــة  المقابــر  مواقــع 
ــة  ــا عرض ــم منه ــل قس ــا جع م
لعوامــل العبــث والتغييــر بســبب 
ــة  ــل الجغرافي ــار والعوام األمط
ــائبة  ــات الس ــرى والحيوان األخ
ــم  التــي أتلفــت جــزءا مــن معال
ــام  ــس وعظ ــن مالب ــرة م المقب

ــرى. ــة أخ وأدل
الالفــت فــي األمــر أن مــا يعرف 
بـ »مؤسســة الشــهداء«، وهي 
الجهــة المســؤولة عــن ملــف 
المقابــر الجماعيــة، إلــى جانــب 
وزارة الصحــة صاحبــة القــرار 
التنفيــذي في المعاينة والفحص 
وكشــف هوية الضحايــا وتاريخ 
هــذه  فتــح  رفضــت  قتلهــم، 
ــود  ــدم وج ــوى ع ــر بدع المقاب
ولعــدم  ماليــة  مخصصــات 
ــة فــرق الفحــص وأجهــزة  كفاي
الـــ)DNA( بالوقت الذي قامت 
بفتــح مقابــر أخــرى عثــر عليها 
فــي بلــدات ثانيــة واســتدعت 
للتصويــر  اإلعــالم  وســائل 
ــن  ــى الصحفيي ــر عل ــا حظ بينم
االقتــراب  المواطنيــن  وحتــى 

ــرى ــر األخ ــن المقاب م
وفــي هــذا اإلطــار تحــدث اثنــان 
مــن المســؤولين أحدهــم رئيــس 
قسم في »مؤسســة الشهداء«، 
ببغــداد، عمــا وصفوه بـ«عرقلة 
جهــات  قبــل  مــن  متواصلــة 
مســلحة  وفصائــل  سياســية 
لفتــح تلــك المقابــر كــون فتحهــا 
بهويــة  التحقيــق  يســتدعي 
تحــركات  وتاريــخ  الضحايــا 
ــة ومــن الجهــة  المنطقــة األمني
ملفهــا  تمســك  كانــت  التــي 

األمنــي«.
»مقبرتيــن  أن  أحدهــم  وأكــد 
أحدهمــا جنــوب غــرب الحويجة 
ــا  ــن أن الضحاي ــم اإلعــالن ع ت
يــد  علــى  تصفيتهــم  جــرى 
مســلحي تنظيــم داعــش لكــن 
ذلــك  غيــر  تُظهــر  الحقيقــة 
إعــدام  عمليــات  وكانــت 
والفاريــن  للنازحيــن  ميدانيــة 
ــم  ــارك وقســم ممــن ت مــن المع
التعــرف عليهــم قــّدم ذووهــم 
بالغــات باعتقالهــم مــن قبــل 
ــي منتصــف عــام  ــن العراق األم
2015 خالل محاولتهم النزوح 
والقصــف«. المعــارك  جــراء 

ــوه  ــون ووج ــون ومغيب مختطف
ــس القضــاء ــي مجل شــمع ف

المقابــر  ملــف  يقــود  عمليــا 
الجماعيــة التــي يُعثــر عليهــا 
فــي مناطــق ســيطرة القــوات 
تــم  لضحايــا  أو  الحكوميــة، 
تصفيتهــم بعــد ســيطرة القــوات 

الحكوميــة والفصائــل المســلحة 
على المدن والمناطق الشــمالية 
ــات  ــر الملف ــى أكث ــة، إل والغربي
الحقوقيــة حضــورا في المشــهد 
العراقــي، وهو ملف المختطفين 
والمغيبيــن والذيــن تقــدر أرقــام 
غيــر رســمية بوجــود مــا ال يقل 
عــن 20 ألــف مختطف اقتادتهم 
منضويــة  مســلحة  مليشــيات 
الشــعبي«،  »الحشــد  ضمــن 
ــة  ــات مختلف ــروف وأوق ــي ظ ف
ومناطــق عدة، جرى عزل قســم 
منهــم عــن النســاء واألطفــال 
مــن عوائلهــم واقتيادهم ألماكن 
مجهولــة، وســط تنصــل أممــي 
واضــح عــن قضيتهــم وتواطــؤ 
مــن قبــل القضــاء والحكومة في 

اإلطــار نفســه.

ويتــوزع الضحايــا المختطفــون 
بيــن ســبع محافظــات عراقيــة، 
ــر 12  ــم بعم ــر أن أصغره يظه
عامــا ويدعــى، محمــد اقتيــد مع 
والــده وســتة مــن أعمامه وجده 
مــن شــمال بابــل بعــد خروجهــم 
باتجــاه قــوة عســكرية مشــتركة 
مــن الجيــش ومليشــيا كتائــب 
حــزب هللا فــي أكتوبــر 2014، 
المغيبيــن  ظاهــرة  لتســتمر 
ــن 20  ــر م ــى أكث ــاع إل باالرتف
مــن  أكبرهــم  عراقــي،  ألــف 
مواليــد 1939 يدعــي متعــب 
منطقــة  مــن  الدليمــي  محمــد 
شــرقي  شــمال  الســجارية 
خارطــة  لتســتقر  الرمــادي، 
المختطفيــن بشــكل رئيــس عنــد 
وصــالح  األنبــار  محافظــات 
ــل  ــى ونينــوى وباب الديــن وديال
وكركــوك وبغــداد، مــع العلــم 
مثــل  أخــرى  محافظــات  أن 
ســجلت  وواســط  البصــرة 
عمليــات تغييــب لضحايــا ما زال 
مصيرهــم مجهــوال لغايــة اليــوم 
مثــل اآلخريــن فــي المحافظــات 
المنكوبة غرب وشــمال ووســط 

ــالد. الب

القضــاء  اعتمــاد  ورغــم 
ــى مقاطــع  ــي عل ــي الحال العراق
الفيديــو المصــورة المنشــورة 
وفيســبوك  يوتيــوب  بموقعــي 
البــراءة،  أو  للتجريــم  كدليــل 
فــي وقائــع كثيــرة، كان مــن 
ــارة الموصــل  ــة عب ــا حادث بينه
حادثــة  وقبلهــا  المنكوبــة، 
ومــن  تكريــت،  فــي  ســبايكر 
قبلهــا أيضــا اعتمــاد تســجيل 
شــيوخ  أحــد  إلدانــة  مصــور 
الجنابييــن فــي حــي  عشــيرة 
ــييع  ــالل تش ــداد، خ ــل ببغ العام
ــيرة  ــاء العش ــد وجه ــازة أح جن
اغتيــل علــى يد مليشــيا مســلحة 
بالســجن  عليــه  الحكــم  وتــم 

ــاب، إال أن  ــون اإلره ــا لقان وفق
القضــاء نفســه يتجاهــل أكثــر 
من 50 مشهدا مصورا واضحا 
ــل  ــه مــن قب ــم توثيق ومفصــال ت
أفــراد المليشــيات أنفســهم وهــم 
بوجــوه مكشــوفة يظهــر عمليــة 
اقتيادهــم مئــات العراقييــن فــي 
مناطــق عــدة وفتــرات مختلفــة 
دون معرفــة مصيرهــم وأيــن 
انتهــى بهــم المطــاف، إذ يؤكــد 
المحامي أشــرف القيسي عضو 
نقابــة الحقوقييــن العراقييــن، 
وجــود  ورغــم  القضــاء  بــأن 
أكثر مــن 8900 دعوة قضائية 
تطالــب التحقيــق مــن قبــل ذوي 
الضحايــا المختطفيــن لــم يحــرك 

ــدة ــة واح ــو قضي ول
ــل  ــه بالمقاب ــا للقيســي فإن ووفق
وافــق القضاء علــى فتح تحقيق 
ــاء ألشــخاص  ــا اختف ــي قضاي ف
قــال ذوهــم إن أبناءهــم اختطفوا 
علــى يد مســلحي داعــش، بينما 
التــي  الدعــوى  قبــول  رفــض 
تتهــم فيهــا المليشــيات بإخفــاء 
وتغييــب آالف العراقيين بدوافع 

طائفيــة«.
ويوثــق القيســي تفاصيــل عــدة 
لقــرارات اتخذهــا القــرار يؤكــد 
اعتبــارات  مبنيــة علــى  أنهــا 
طائفيــة وأخرى تؤشــر خضوعا 
أو تماهيا مع جرائم المليشــيات 
المســلحة، واألمــر ذاتــه ينطبــق 
علــى بعثــة األمــم المتحــدة التــي 
تعمــل بنســق مماثل فيمــا يتعلق 
المختطفيــن  بملــف  باالهتمــام 
اآليزيدييــن وجريمــة ســبايكر 
بينمــا يتــرك جرائــم مروعــة 
أكبــر وأكثــر مــن حيــث الضحايا 

دون االلتفــات إليهــا.

مرشــح  وهــو  البــاوي  أحمــد 
ســابق النتخابــات عــام 2018 
عــن ائتــالف »النصــر«، الــذي 
الــوزراء  رئيــس  يتزعمــه 
األســبق حيــدر العبــادي، والذي 
نُفــذت فــي زمــن رئاســته أغلــب 
اعتبــر  الخطــف،  عمليــات 
بــدوره المقابــر الجماعيــة بأنها 

للضحايــا المغيبيــن.
»مليشــيات  أن  ويضيــف 
اختطفتهــم ونفــذت عمليــات قتل 
جماعيــة علــى أســس طائفيــة، 
مصطفــى  الــوزراء  ورئيــس 
البرلمــان  ورئيــس  الكاظمــي 
ورئيــس  الحلبوســي  محمــد 
ــدان  ــق زي ــس القضــاء فائ مجل
والقيــادات  المســؤولين  وكل 
بهــذه  يعلمــون  السياســية 
الحقيقــة، لكنهــم بنفــس الوقــت 

بهــا«. اإلقــرار  يريــدون  ال 
مؤكــدا أن »المليشــيات ال قــدره 
لهــا علــى إطعــام واحتجــاز هــذا 
ــن  ــن المختطفي ــر م ــدد الكبي الع

منــذ ســت ســنوات واألرجــح 
ــا  ــر عليه ــي يعث ــر الت أن المقاب
بيــن وقــت وآخــر هــم للضحايــا 
وعددهــم  الســنة  المختطفيــن 
فتــح  عــدم  وســبب  بــاآلالف 
ــة  ــر هــو تجنــب الحكوم المقاب
المليشــيات  تلــك  مواجهــة 
ــع  ــا م ــدة له ــة جدي ــق أزم وخل
قــوى تــكاد تكــون هــي المتحكــم 
بالشــأن العــام فــي البــالد، ومــا 
يؤكــد هــذه الفكــرة، هــو لجــوء 
البرلمــان العراقــي إلــى تضميــن 
ــذوي  ــة مخصصــة ل ــرة مالي فق
المغيبيــن وتســليمهم مرتبــات 
شــهرية للضحايــا، وقــد اعتبــر 
البرلمــان العراقي أخيــراً هؤالء 

ــهداء«. ــم ش ــن، بأنه المغيبي

ذرائــع  تحــت  وتهجيــر  طــرد 
جديــدة

ــا  ــورات ذاته ــياق التط ــي س وف
تبــرز عمليات التهجيــر الجديدة 
للســكان األصلييــن مــن عــدة 
خــالل  العــراق  فــي  مناطــق 
العــام الحالــي أكثــر من أي وقت 
مضــى، وتحــت مزاعــم وذرائــع 
مختلفــة تتــورط بهــا أجهــزة 
حكوميــة إلى جانب المليشــيات، 
إذ تظهــر ومــع اســتمرار ظاهرة 
المــدن منزوعــة الســكان التــي 
المليشــيات  عليهــا  تســيطر 
المســلحة وتمنــع أهلهــا العــودة 
إليهــا، وأبرزهــا جــرف الصخــر 
ــرب والعوجــة والعويســات  ويث
دجلــة  وذراع  بلــد  وعزيــز 
والثرثــار والســعدية وبهــرز، 
مماثلــة  أخــرى  ومناطــق 
ــالد، فضــال  ــي الب ــمال وغرب ش
ــرى األخــرى  عــن عشــرات الق
ونينــوى  الديــن  صــالح  فــي 
مشــكلة  وكركــوك،  وديالــى 
اإلبعــاد والتهجيــر وخاصــة فــي 
ــة  ــة والرضواني مناطــق اللطيفي
والمحموديــة وأطــراف التاجــي 
جانــب  إلــى  المعســكر  قــرب 
مناطــق فــي جزيــرة ســامراء 
ضمــن محــور اإلســحاقي بحجج 
مختلفــة، منهــا فســخ العقــود 
تحويــل  وأخــرى  الزراعيــة 
ــي  ــن زراع ــس األراضــي م جن
إلــى اســتثماري، ويوافــق أن 
جميــع تلك المشــاريع تســتهدف 

ــا. ــا معين ــا طائفي مكون

الماضييــن  العاميــن  وخــالل 
جــرت عمليــات اســتيالء مــن 
علــى  االســتثمار  هيئــة  قبــل 
موقعــي )16( و)21( الواقعين 
ــة  ــة، بحج ــدة الرضواني ــي بل ف
هيئــة  قبــل  مــن  االســتثمار 
اســتثمار بغــداد، وتــم تشــريد 
عشــرات العوائــل واالســتيالء 
الزراعيــة،  أراضيهــم  علــى 

وبنــاء وحــدات ســكنية رغــم 
ــق  ــة كمناط ــة مصنف أن المنطق
زراعيــة درجــة أولــى ومنتجــة 
العاصمــة  ألجــواء  وملطفــة 
وهنــاك مناطــق أخرى متصحرة 
ــا  ــى به ــت أول ــا كان ــة منه قريب
هــذه المشــاريع وفقــا للمهنــدس 
ــر  ــي هــو مدي ــره غول ــي الق عل
شــركة عقــارات ببغــداد، قــال 
تســببت  االســتثمار  هيئــة  إن 
ــل عــن 300  بتشــريد مــا ال يق
عائلــة فــي العامييــن الماضييــن 
مــن مناطــق حــزام بغــداد تحــت 
اســتثمارية  مشــاريع  مزاعــم 
مختلــف، لــم تــر أي منهــا النور 
والمصادفــة أن الضحايــا كانــوا 
مــن طائفة واحدة، بالمقابل فإن 
مناطــق مجــاورة غيــر مأهولــة 
الذهــاب  تركهــا وتقصــد  يتــم 
األصلييــن  الســكان  لمناطــق 
ــك المناطــق وطردهــم منهــا  لتل
االســتثمار  قانــون  مســتغلين 

الــذي أقــر عــام 2006
الرضوانيــة  غــرار  وعلــى 
شــرق  مناطــق  تعرضــت 
اللطيفيــة جنوبــي بغــداد، مطلــع 
ــل  ــي، إلجــراء مماث ــام الحال الع
الهكتــارات  آالف  بمصــادرة 
مديريــة  لصالــح  الزراعيــة 
بــوزارة  العســكري  اإلســكان 

العراقيــة الدفــاع 
ــا  ــادرة م ــرار مص ــي الق ويقض
دونــم،  ألــف   15 عــن  يزيــد 
يقيــم فيهــا مــا ال يقــل عــن ألفــي 
ــن  ــن الفالحي ــة م ــة عراقي عائل
عشــائر  مــن  والمزارعيــن 
الغريــر والســعيدات والجنابييــن 
وعشــائر أخرى ضمــن مناطق، 
كيلــو 5 وكيلــو 14 وكيلــو 12 
وكيلــو 18 والســعيدات وقــرى 
شــرق  تقــع  مجــاورة  أخــرى 
لناحيــة  المجــاورة  اللطيفيــة 
جــرف الصخر، تبــدأ من مناطق 
مســتودع اللطيفيــة وصــوال إلى 
نهــر الفــرات، وعلــى امتــداد 
ــر مــن 15  ــغ مجموعــه أكث يبل
ألــف دونــم جميعهــا زراعيــة 
منتجــة تغــذي أســواق العاصمة 
ــل  ــف المحاصي ــة بمختل العراقي
ــول الدواجــن  ــة عــدا حق اليومي

ــض والبي

كمــا تــم فســخ عشــرات العقــود 
الزراعيــة مــن أصحابهــا فــي 
مناطــق وقــرى أبــو شمســي 
والمنشــآت وصــدر  والخضــر 
ــل وأم  ــة فحي ــفية ومنطق اليوس
ــى القراغــول  ــر وصــوال إل الجي
والبهبهانــي  الجنابييــن 
وصنيديــج، تحــت مزاعــم عــدم 
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أهلهــا  أن  رغــم  االســتثمار 
نازحون بفعل رفض المليشــيات 
ــم  ــى يت ــم حت ــم لمناطقه عودته
أو  قبلهــم،  مــن  اســتصالحها 
لوضــع شــرط الحصــول على ما 
يعــرف بالموافقــة األمنيــة التــي 
ــب مستشــار  ــا بمكت ــم حصره ت
األمــن الوطني قاســم األعرجي، 
كشــرط لتجديــد العقــد، وفــي 
حــال كان لــدى الشــخص أقرباء 
لغايــة الدرجــة الثالثــة مطلوبين 
بقضايــا »اإلرهــاب«، ال يتــم 
منحهــم تلك الورقــة ما أدى إلى 
فســخ عقودهم وعــدم تجديدها، 
لكــن المصادفــة أن هــذه العقــود 
منحــت لجهــات أخــرى علــى 
وجــه الســرعة لهــم ارتباطــات 
ــي  ــذة ف ــلحة ناف ــيات مس بمليش

ــك المناطــق  تل
تــم  التــي  المناطــق  ومــن 
ــا واســتثمارها  االســتيالء عليه
فعــال مــن قبــل محســوبين علــى 
بيــت  أراضــي  بــدر،  مليشــيا 
كصــب الجنديــل وأراضــي بيــت 
جاســم الجنابــي وأراضــي علــي 
خميــس  وأراضــي  الفرحــان، 
المحل، وبســاتين علــي الجنابي 
)أبــو رفــل(، وأراضــي الصبخة 
المــال  )كريــم  لعائلــة  العائــدة 
عبــد( وبســتان عبيــد الجنابــي، 
وأحــواض وحقــول دواجن على 
الشــارع العــام ومناطــق أخرى.

وال يتعــدى األمــر فــي حــزام 
ذراع  مناطــق  أن  بــل  بغــداد، 
دجلــة والثرثــار الواقعــة بيــن 
األنبــار وصــالح الديــن تعرضت 
هــي األخــرى لعمليــات تغييــر 
ديموغرافي كبيرة ومتســارعة، 
بحســب مــا كشــف عنــه مرصــد 
مــن  عناصــر  بــأن  »أفــاد«، 
اســتقدم  مســلحة  فصائــل 
عوائلهــم  منهــم  العشــرات 
واســتوطنوا فــي تلــك المناطــق 
بــدال عــن ســكانها األصلييــن 
الذيــن تم تهجيرهم قبل ســنوات 
ــدأ مــن أطــراف  فــي مناطــق تب
منطقتــي أبــو ســديرة والشــيحة 
وتنتهــي  لألنبــار  التابعــة 
عنــد منطقــة الثرثــار مــرورا 
بالطريــق الجانبــي المتجــه إلــى 
ذراع  وتفــّرع  الثرثــار  ناظــم 
مــن  تقــع عــدد  دجلــة حيــث 
ــات  ــا عملي ــرى، تجــري فيه الق
مــا  إذ  قانونيــة  غيــر  إحــالل 
زالــت تلــك المناطــق تشــهد فــي 
ــات  ــا عملي أجــزاء واســعة منه
األصلييــن  لســكانها  إقصــاء 
بحــج وذرائــع مختلفــة وبــدون 
ســبب  أو  قانونــي  ســند  أي 
أمنــي ويمــارس أفــراد جماعات 
مســلحة تنضــوي ضمن الحشــد 
مختلفــة  أنشــطة  الشــعبي 
فــي منــازل المواطنيــن بتلــك 
المناطــق مــن بينهــا اســتقدامهم 

قســم من أســرهم وإســكانهم في 
ــن فضــال عــن  ــازل المواطني من
ــة مــن  ممارســة أنشــطة تجاري
ــا  ــغيل واســتصالح م ــا تش بينه
تعــرف بمــزارع صــدام المنتجــة 
للســمك في الثرثار وتدر عليهم 
شــهريا عشــرات المالييــن مــن 
الدنانيــر، مــن بينها بيــوت ناظم 
الثرثــار والمشــروع والســيطرة 

والمهنــدس المقيــم
تقصــي  بعــد  أنــه  مؤكــدا 
األســر  أن  يتبيــن  المعلومــات 
ــة  ــي المنطق ــي اســتوطنت ف الت
مــن محافظــات مختلفــة ويظهــر 
أنهم من ســكان العشوائيات في 
تلــك المناطــق التــي قدمــوا منها 
ويعمــل ابناؤهم ضمــن الفصائل 

المســلحة
اإلعمــار  تنصــل عــن وعــود 

الخــراب وترســيخ 
ــي  ــام الحال ــة الع ــت موازن حمل
مــن  أخــرى  صــورة   2021
الطائفــي  التمييــز  صــور 
والمناطقــي فــي عــراق مــا بعــد 
2003، إذ لــم يصل مجموع ما 
تــم تخصيصــه لمحافظات ومدن 
ــم  ــا ت ــف م ــرب نص ــمال وغ ش
تخصيصــه مثال لـ«هيئة الحشــد 
الشــعبي«، البالغــة موازنتهــا 

زهــاء مليــار دوالر.
ــر وزارة  ــات وتقاري ــا لبيان وفق
ــدوق  ــة، وصن ــط العراقي التخطي

إعــادة اإلعمــار، وتقرير األمانة 
العامــة لمجلــس الــوزراء، فــإن 
العدد المسجل للوحدات السكنية 
التــي تشــمل المنــازل المســتقلة 
والــدور  والشــقق  )الفيــال( 
المجمعــات  داخــل  المشــتركة 
بيــن  دمــرت  التــي  الســكنية، 
ــل  ــة 2018، بفع 2014 ولغاي
الجــوي  والقصــف  المعــارك 
ألــف   170 والصاروخــي، 
ــي محافظــات  وحــدة موزعــة ف
األنبــار ونينــوى وصــالح الدين 
وكركــوك، بينمــا لــم يتــم مســح 
مناطــق شــمال بابــل )جــرف 
الصخــر( ومناطــق عــدة مــن 
ــوى بســبب  ــن ونين صــالح الدي
عليهــا  المليشــيات  ســيطرة 
والتــي تمنــع دخــول الجهــات 
لــم  كمــا  إليهــا،  الحكوميــة 
ديالــى  بمحافظــة  مســح  يتــم 
ومناطــق حــزام العاصمــة بغداد 
)صــدر اليوســفية وأبــو غريــب 
والرضوانيــة والمحموديــة، مــا 
يجعــل الرقــم مقــارب لتقديــرات 
مســؤولين فــي وزارة التخطيــط 
إلــى  تواصــل معهــم »أفــاد« 
نحــو 200 ألــف وحــدة ســكنية 
منهــا أكثــر مــن 90 ألــف وحدة 
ســكنية تعرضت لدمــار كامل أو 
شــبه كامــل ال يصلــح ترميــه أو 

ــه تأهيل
 1415 تدميــر  ســجل  كمــل 

مصنــع وورشــة إنتاجيــة بشــكل 
ــي  كامــل و3.893 بشــكل جزئ
أخرجهــا عــن الخدمــة، كمــا تــم 
تســجيل تدميــر وتضــرر قرابــة 
65 ألــف محــل تجــاري موزعة 
بيــن محــال مــواد اســتهالكية 
غذائيــة  وبضائــع  وإنشــائية 
منزليــة،  ومــواد  ومالبــس 
ــدر بنحــو  عــدا عــن خســائر تق
750 ألــف هكتــار زراعــي مــع 
المعــدات الخاصــة بالفالحيــن 

فيهــا
إذ لــم تضمــن الحكومــة الحاليــة 
أي مشــاريع فــي قطــاع الصحــة 
التحتيــة  والبنــى  والتعليــم 
ــك المحافظــات  ــي تل المدمــرة ف
ــي  ــوى ثان ــة نين ــت موازن وبلغ
أكبــر محافظــات العــراق مــن 
حيــث الكثافــة الســكانية نحــو 
80 مليــون دوالر فقــط وهــو 
بنــاء  إلعــادة  يكفــي  ال  رقــم 
جسور مدينة الموصل، أو حتى 
تأهيــل المستشــفيات الحكوميــة 
المدمــرة، واألنبــار التــي تشــكل 
ثلث مســاحة العــراق بواقع 76 
مليــون دوالر فقــط، بينمــا حلــت 
محافظــة صالح الديــن بالمرتبة 
األخيرة بواقع 50 مليون دوالر 
ــن أن محافظــات  ــي حي ــط، ف فق
أخــرى مثــل بابــل وواســط أقــل 
ــث المســاحة والســكان  مــن حي
أو  أضــرار  أي  تشــهد  ولــم 

ــة  ــا المالي ــغ موازناته ــار تبل دم
عــدة أضعــاف مــا تــم تخصيصه 
للمحافظات الشــمالية والغربية.
حكوميــة  تبريــرات  ورغــم 
خجولــة حــول التبايــن والفــارق 
ــام الممنوحــة  ــي األرق ــر ف الكبي
عــن  بالحديــث  للمحافظــات، 
ســتنفذها  تنمويــة  مشــاريع 
الــوزارات بنفســها خــارج ما تم 
ــات،  ــذه المحافظ ــه له تخصيص
إال أن واقــع مــا تــم تخصيصــه 
للــوزارات نفســها يدحــض تلــك 

التبريــرات.
فــي النهايــة يظهــر أن حالــة 
ــق مشــاريع  ــي تطبي ــادي ف التم
ــتيالء  ــر واس ــات تهجي ومخطط
علــى األراضــي وطمــس معالــم 
جرائــم واضحــة، ينــدرج ضمــن 
حالــة عامــة تشــهدها البــالد، لم 
يعــد للقاتــل وال الفاســد الحاجــة 
تجميــل  أو  للتــواري  الكبيــرة 
أفعالــه، بــل ويســعى لتســريع 
جملــة  مســتغال  مخططاتــه، 
متغيــرات إقليميــة ومحلية، لكن 
تبقــى األدوات المهمــة التــي ال 
ــا  ــة م ــي مواجه ــا ف ــى عنه غن
يحصــل فــي العــراق اليــوم هــو 
التوثيــق واإلعــالن وفضــح هذه 
الممارســات، للوقت الذي يحين 

ــه موعــد المحاكمــات. في

كشــفت منظمــة الهجــرة الدولية 
عــن وجــود أكثـــر مــن 400 
ــن  ــر رســمي للنازحي ــع غي موق
أن  إلــى  الفتــة  العــراق،  فــي 
ــر مــن  ــك المواقــع تضــم أكثـ تل
14 ألــف عائلــة، الفتــة إلــى 
أن غالبيــة هــذه العوائــل تمتلــك 
ســكناها  مناطــق  فــي  بيوتــا 
األصليــة، ولكــن عوائــق تحــول 
دون عودتهــم متمثلــة باحتــالل 
ــرض  ــم، أو تع ــيات لمدنه مليش
بيوتهــم ألضــرار أو عــدم وجود 
ــي  ــة ف ــية مالئم ــروف معيش ظ

ــة. ــم األصلي مناطقه
ــأن  ــة بش ــر للمنظم ــر تقري وذك
ــي  ــة ف ــالت النازح ــة العائ حرك
العــراق، أن »العوائــل النازحــة 
ــع  ــي مواق ــة ف ــدة المقيم والعائ
ــة  ــون معرض ــمية تك ــر رس غي
تحديــات  وتواجــه  لمصاعــب 
حلــول  تحقيــق  فــي  كبيــرة 
مســتدامة لمشــاكل النــزوح«.
وأضــاف التقرير، أن »محافظة 
كردســتان  إقليــم  فــي  دهــوك 
تضــم النســبة األكبر مــن مواقع 
النــزوح غير الرســمية في البلد 
بنسبة 36% بواقع 142 موقعا 
ــوى بنســبة  ــا محافظــة نين تليه
18% وصــالح الديــن بنســبة 
المواقــع  مــن  و%30   %  13

غيــر الرســمية األخــرى موزعة 
بيــن كركــوك والفلوجة ومناطق 

أخــرى«.
وأشــار، إلــى أن »العــدد األكبــر 
مــن العوائــل النازحــة موجــودة 
تليهــا  األنبــار  محافظــة  فــي 

ــن«. ــم صــالح الدي ــوك ث ده
»آخــر  أن  التقريــر،  وبيــن 
إحصائيــة مســجلة منــذ حزيران 
2022 كشــفت أن هنــاك 13 
نازحــة  عائلــة  و245  ألــف 
تقيــم فــي مواقــع غيــر رســمية 
فــي أنحــاء العــراق وتســتضيف 
ــر  ــدد األكب ــار الع ــة األنب محافظ
بنســبة 27% مــن العــدد الكلــي 
للعوائــل بواقــع 3 آالف و632 
ــة، تليهــا محافظــة دهــوك  عائل
بنســبة 22% مــن هــذه العوائــل 
بواقــع ألفيــن و 959 عائلــة ثم 
بغــداد بنســبة 13% بواقــع ألــف 
ــوك  ــك كرك ــة وكذل و730 عائل
بنســبة 13% أيضــا بواقــع ألــف 

و727 عائلــة«.
»الفلوجــة  أن  وأوضــح، 
ــن  ــة م ــل قادم تســتضيف عوائ
بمحافظــة بابل، )جــرف الصخر 
التــي تحتلها المليشــيات( بواقع 
ــدداً  ــة«، مش ــف و292 عائل أل
العوائــل  »غالبيــة  أن  علــى 
ــوك  ــة ده ــي محافظ ــة ف النازح

هــم مــن أهالــي منطقــة ســنجار 
بواقــع ألــف و450 عائلــة وفي 
ــل  ــاك عوائ ــامراء هن ــة س مدين
نفســها  المدينــة  مــن  نازحــة 
بواقــع 389 عائلــة وعوائــل 
ــد بواقــع  قادمــة مــن منطقــة بل

عائلــة«.  309
»نســبة  أن  التقريــر  وكشــَف 
96% مــن مواقــع النــزوح غيــر 
الرســمية نزحــت إليهــا غالبيــة 
ــران 2017  ــل حزي ــل قب العوائ
مزمنــة  نــزوح  حالــة  وهــي 
مضــى عليهــا أكثــر مــن خمــس 
محافظــة  فــي  أمــا  ســنوات، 
ــن  ــبة 61% م ــإن نس ــوى ف نين
العوائــل النازحــة فــي مواقــع 
تهجيرهــا  تــم  رســمية  غيــر 
فــي آب 2014 ونســبة %39 
ــن  ــا بي ــا م ــم تهجيره ــرى ت أخ
تشرين األول 2016 وحزيران 

.»2017
ــران  ــن حزي ــارا م وزاد، »اعتب
و  ألــف  هنــاك  كانــت   2022
ــي  ــم ف ــدة تقي ــة عائ 121 عائل
أكثــر  رســمية،  غيــر  مواقــع 
مــن ثلثــي هــذه العوائــل العائــدة 
ــم فــي مواقــع  بنســبة 70% تقي
غيــر رســمية في صــالح الدين، 
ــل  تليهــا 54% مــن هــذه العوائ
تقيــم فــي تكريــت بواقــع 605 

ــة«. عائل
 %21« أن  التقريــر،  وأردف 
تقيــم  العائــدة  العوائــل  مــن 
فــي محافظــة األنبــار القادميــن 
ــا  ــادي. أم ــة والرم ــن الفلوج م
محافظــة نينــوى فأنهــا تضــم 
نســبة 9% مــن العوائــل العائــدة 
رســمية  غيــر  مواقــع  فــي 
موزعــة بيــن منطقــة ســنجار 
ومناطــق  عائلــة   53 بواقــع 
ــة«. ــع 47 عائل الموصــل بواق
ويواصل، أن »نســبة 81% من 
العوائــل النازحــة والعائــدة فــي 
هــذه المواقــع غيــر الرســمية 
نشــاط  أي  إلــى  يفتقــرون 

اقتصــادي«.
ويسترســل التقريــر، أن »أغلب 
ــل النازحــة المقيمــة فــي  العوائ
فــي  رســمية  غيــر  مواقــع 
ــية  ــالء والقادس ــات كرب محافظ
ــس  ــن وواســط لي وصــالح الدي
لديهــا نشــاط اقتصــادي، وكذلــك 
الحــال مــع العوائــل النازحــة 
ــوك  ــي ده ــة ف ــدة المقيم والعائ
وبغــداد ونينــوى«، الفتاً إلى أن 
»اقــل مــن نصــف هــذه العوائــل 
قــادرة علــى توفيــر احتياجاتهــا 

ــية«. الرئيس
وتابــع »الظــروف الصعبة التي 
ــة  ــل المقيم ــذه العوائ ــه ه تواج

فــي مواقــع غيــر رســمية فــإن 
ــع  ــذه المواق ــن ه ــط م 30% فق
تلقــت مســاعدات خــالل األشــهر 
الثالثــة التــي ســبقت إعــداد هذا 
التقريــر مــن منظمــات إنســانية 
والتــي كانــت نســبة مشــاركتها 
ــن  ــك م ــاعدة 84% وكذل بالمس
مســاعدات خيريــة محليــة كانت 

نســبتها %61«.
أن  إلــى  التقريــر،  وأشــار 
الرســمية  غيــر  »المواقــع 
شــكلت في بغــداد النســبة األكبر 
المســاعدات  تلقــي هــذه  مــن 
بيــن  وتوزعــت  اإلنســانية 
المحموديــة وأبــو غريب وتلتها 

األنبــار«. محافظــة 
وتحــدث، عــن أكثــر مــن »ثالثة 
مطالــب ركــزت عليهــا العوائــل 
ــر  ــي النظ ــدة ه ــة والعائ النازح
وتحســين  البطالــة  بوضــع 
ظــروف المعيشــة والحصــول 
على ســكن وملجــأ والتجهيزات 

ــة«. ــر الغذائي غي
ونبــه التقريــر، إلــى أن »اغلــب 
هــذه العوائــل تقيــم فــي مالجــئ 
ــة  ــي بحاج ــة وه ــازل طيني ومن
إلعــادة تأهيــل بعــد ســنوات مــن 

الســكن فيهــا«.
مــن جانــب آخــر، نــوه التقريــر 
العوائــل  »غالبيــة  أن  إلــى 

المواقــع  هــذه  فــي  المقيمــة 
ــاكن  ــك مس ــمية تمل ــر الرس غي

األصليــة«. مناطقهــا  فــي 
األكبــر  »العــدد  بــأن  وأفــاد، 
مــن هــذه العوائــل التــي تمتلــك 
ســكناها  مناطــق  فــي  منــزال 
األصليــة هــي من محافظــة بابل 
وواســط ومنطقتــي أبوغريــب 
ــة  ــك محافظ ــة وكذل والمحمودي

األنبــار«.
أن  إلــى  التقريــر،  وذهــب 
النازحــة  العوائــل  »غالبيــة 
محليــا والتــي تشــكل نســبتها 
83% مــن عددهــا الكلــي تــروم 
إقامتهــا  موقــع  فــي  البقــاء 
ــر  ــدى القصي ــى الم ــي عل الحال
فــي  العوائــل  تلــك  وتتــوزع 
ــت  ــاج وتكري ــة والبع المحمودي

والموصــل«.
أن  إلــى  التقريــر،  ومضــى 
»نســبة 51% مــن العوائــل فــي 
جميــع المواقــع غيــر الرســمية 
أنهــم لــم يقرروا بعــد بخصوص 
مــدى  علــى  للعــودة  نيتهــم 

األشــهر الســتة المقبلــة«.

منظمة الهجرة تكشف عن وجود 400 موقع غير رسمي للنازحين 
في العراق     بغداد/ متابعة السفراء



َفراء تصدر عن املجلس الوطني للمعارضة العراقية جريدة السُّ

األبــاة  العراقيــون  يســتقبل 
الذكــرى  األمــة  وأحــرار 
لتأســيس  المئــة  بعــد  الثانيــة 
ــي  ــي ف ــي الوطن ــش العراق الجي
الســادس مــن كانــون الثانــي 
ــات  عــام 1921 ، كأحــد مقوم
الدولــة االساســية وعلــى أيــدي 
ــن  ــاط الوطنيي ــن الضب ــة م نخب
الذيــن أمنــوا باســتقالل وســيادة 
تــرزح  كانــت  التــي  البــالد 
البريطانــي. االحتــالل   تحــت 
  تأســس الجيــش العراقــي على 
أســس وطنيــة ومهنيــة و فتحت 
ابــواب التطــوع امــام العراقييــن 
بطوائفهــم وقومياتهــم كافــة ، 
ــن  ــاع ع ــه بالدف ــددت مهمت وح
الوطن مــن التهديدات المحتملة 
وتصميــم  عــزم  هنــاك  وكان 
ــي  ــوي يلب ــش ق ــاء جي ــى بن عل

ــة. ــة والقومي ــات الوطني  الحاج
الوطنــي  الجيــش  أصبــح     
فــي   2003-1921 للفتــرة 
المتقدمــة  الجيــوش  مصــاف 
وتشــكيالت  قيــادات  وضــم 
بريــة وجويــة وبحريــة ودفــاع 
جــوي وطيــران الجيش وســالح 
الصواريخ ومؤسســات تدريبية 
الجيــش  .  وأمتلــك  متطــورة 
العراقــي تاريخــاً مجيــداً وســفراً 
ــداً وتجــارب حــرب وتــراث  خال
ذاكــرة  فــي  راســخاً  مــازال 
ــرار. ــن األح ــر العراقيي  وضمائ
  لقــد دافــع الجيــش العراقــي 
عــن األمــة بوجــه الصهاينــة 
بوجــه  ووقــف  المعتديــن، 
الطامعيــن والغزاة في القادســية 
وفــي  المعــارك  وام  الثانيــة 
مواجهــة الغــزو األمريكــي – 

البريطاني الغاشــم عــام 2003 
وشــارك فــي صفحــة المقاومــة 
 وطرد قوات االحتالل األمريكي.
الدولييــن  األعــداء  أدرك    
ودور  أهميــة  واألقليمييــن 
الجيش العراقي على المســتوى 
الوطنــي والقومــي لذلــك كان 
قــرار حــل الجيــش عــن مســيرة 
طويلة وتفكيك ســالحه ومعداته 
وتقويــض معســكراته وتســريح 
مــن   ، عناصــره  ومطــاردة 
أولــى قــرارات ســلطة االحتــالل 
جــيء  ثــم  ومــن  الجائــرة، 
بكيــان طائفــي أســس حســب 
المحاصصــة الطائفيــة ودمجــت 
فيه عناصر الميليشــيات التابعة 
الــى نظام طهــران والتــي قاتلت 
الــى جانــب العــدو ضــد الجيــش 
 الوطنــي في القادســية المجيدة.

ــذه المناســبة العطــرة  ــر ه   تم
و قــد تحــول العــراق الــى دولــة 
مافيــات  فيهــا  تتحكــم  فاشــلة 
الفســاد وســراق المــال العــام 
والفصائــل المســلحة المرتبطــة 
ــن  ــي تهيم ــران والت ــام طه بنظ
علــى القــرار األمني والسياســي 
واالقتصادي وتفرض سيطرتها 
علــى المنافــذ الحكومية وتنتهك 
. العراقــي  االنســان   حقــوق 
العراقيــة  المســلحة  والقــوات 
الوطــن  يحتاجهــا  التــي 
ينبغــي  الراهنــة،  بالمرحلــة 
وطنيــة  مؤسســة  تكــون  ان 
نوعيــة تواكــب التطــور العلمــي 
للجيــوش الحديثة وكيانــاً وطنياً 
مســتقالً يمتلــك عقيدة عســكرية 
وطنيــة ، ومن حصــة العراقيين 
كافــة علــى اختــالف معتقداتهــم 

قياداتهــا  ووالء  وتوجهاتهــم 
وعناصرهــا للوطــن والشــعب 
وليــس مــن حصــة األحــزاب 
والطوائــف فــي بــالد متعــددة 
الطوائــف و يعمــل فيها اكثر من 
 267 حزبــاً وحركــة سياســية .
 الجيــش العراقــي الوطنــي يحي 
الذكرى العطرة للتأسيس ويقدم 
والتبريــكات  التهانــي  أطيــب 

الــى رجــال الجيــش 
لمضحيــن  ا

واالبطــال 

الوطنيــة  معنــى  المدركيــن 
للعــراق  الــوالء  وقســم 
ســيادة. ذو  الموحــد   القــوي 
المجــد والخلــود لقــادة الجيــش 
المؤسســين والرحمــة لشــهداء 
الجيــش والوطن وحفــظ الرجال 
ــر ــاء ...وهللا أكب ــال األحي  االبط

                                
الوطنــي العراقــي   الجيــش 
الثانــي  كانــون    6
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)ريتــش(  منظمــة،  تناولــْت 
اإلنســانية،  لإلغاثــة  الدوليــة 
فــي تقريــر جديــد لهــا موضوعا 
مهمــا عــن المحــاوالت المبذولة 
للنازحيــن  مخيــم  آخــر  لغلــق 
 ،)5 )الجدعــة  الموصــل  فــي 
العقبــات األمنيــة والخدمية التي 
ــة  ــف عائل ــن أل ــر م ــه أكث تواج
تــروم العــودة لمناطــق ســكناها 
ــة الموصــل  ــي مدين ــة ف األصلي
والحضــر. وذكــر تقريــر منظمة 
مــن   %56« أن  )ريتــش(، 
العوائــل أشــارت إلــى وجــود 
عوائــق لالنســجام المجتمعــي 
فــي مناطقهــم األصليــة فيمــا 
تحدثــت 85% مــن العوائــل عــن 
ــودة  ــا للع ــة له ــود ني ــدم وج ع
خــالل الـــ 12 شــهرا المقبلــة«.
»النقاشــات  أن  إلــى  وأشــار، 
كانــت عبــر الســنة الماضيــة 
مخيــم  غلــق  إمكانيــة  حــول 
)الجدعــة 5(، جنــوب الموصــل 
الــذي يعتبــر آخــر مخيــم فــي 
البلد، عــدا المخيمات الموجودة 
في إقليم كردســتان، حيث توجد 
ــان وعشــرون  ــه ألــف و اثنت في
أربعــة آالف و  بواقــع  عائلــة 
تســعمائة وســتةَ عشــر شخصا، 
تشــكل النســاء واألطفال النســبة 

ــم«. ــم منه األعظ
وبيــن التقريــر، أن »هنــاك عدة 
عوائــق تقــف أمــام العوائل التي 
مناطــق  الــى  العــودة  تــروم 
ســكناها األصليــة فــي مدينــة 

الموصــل والحضــر«.
ــذه  ــّم ه ــن أه وأوضــح، أن »م
مــن  الخــوف  هــي:  العوامــل 
عــدم  أو  األمنيــة  الظــروف 
انســجام  حــدوث  احتماليــة 
الســكان عنــد  اجتماعــي مــع 
عودتهــم وكذلــك عــدم توفــر 

مــكان للســكن نتيجــة تضــرر 
الخدمــات  وغيــاب  بيوتهــم 
األساســية مــن ميــاه صالحــة 
الصحيــة  والرعايــة  للشــرب 
اإلهمــال  بســبب  والمــدارس 

لحكومــي«. ا

أن  علــى  التقريــر،  وشــّدد 
»المنظمــة أجــرت اســتطالعاً 
أظهــر أن 47% مــن العوائــل 
أعربــت عــن مخــاوف أمنيــة 
ــة  ــكناها األصلي ــق س ــي مناط ف
وأن 56% أعربــوا عــن فــرص 
محــدودة ألي انســجام مجتمعــي 

فــي حــال عودتهــم«.
ويواصــل، أن »85% مــن تلــك 
نيــة  لديهــا  ليســت  العوائــل 
بالعــودة علــى األقــل خــالل الـــ 

المقبــل«. 12 شــهرا 
وأردف التقرير، أن »38% من 
العوائــل أعربــت عــن وجــود 
هاجــس الخــوف والمصاعــب 

لديهــم«،  النفســية 
أن  متابعــاً 

منهــم   %24«
خوفهــم مــن 
ضهــم  تعر

للتمييــز 
فــي 

مــل  لتعا ا
معهم«.
وأفــاد، 
ن  بــأ

»االســتطالع أظهــر أيضــاً أن 
88% مــن العوائــل أعربــت عن 
عــدم امتالكهــا بيانــات والدة أو 
ألطفالهــا«. رســمية  هويــات 
بموضــوع  يتعلــق  مــا  أمــا 
الســكن وعــدم توفــره كســبب 
ــودة،  ــن الع ــن م ــع النازحي يمن
التقريــر أن »62% مــن  أكــد 
ــرض  ــن تع ــت ع ــل تحدث العوائ
بيوتهــا ألضــرار تراوحــت بيــن 

وجســيمة«. خفيفــة 
مــن   %63« أن  وأضــاف، 
البيــوت تعرض لدمار شــامل«، 
مبينــاً أن »29% منهــا تعــرض 
قســم مــن أجــزاء البيــت لدمــار 
فــي حيــن كانــت نســبة البيــوت 
ــف  ــي تعرضــت لضــرر خفي الت

ــط«. ــدود 3% فق بح
ــى أن  ــر أيضــاً، إل ولفــت التقري
»13% مــن العوائــل التي قدمت 
طلــب تعويــض ذكــرت جميعهــا 
أنهــا لــم تتلــق أي تعويــض مــن 

الحكومــة العراقيــة«.
وذهــب، 

إلــى أن »74% مــن العوائــل 
ــدة للموصــل أعربــت عــن  العائ
وممتلكاتهــا  بيوتهــا  تعــرض 
للدمــار وأن أيّــاً منهــا لــم يتلــق 

تعويضــا«.
ويسترســل التقريــر، أن »%23 
الحضــر  مــن عوائــل منطقــة 
أكــدت تعــرض منازلها ألضرار، 
وأن 4% منهــم فقــط مــن تلقــى 

تعويضــات«.
وأشــار، إلــى أن »قســماً مــن 
العوائــل ذكــرت أنه ليســت لديها 
وثائق رســمية تمكنها من تقديم 
طلــب للتعويــض وقســم آخــر 
شــكى من اإلجــراءات الروتينية 
البطيئــة والمعقــدة فــي تقديــم 
للمحســوبيات  إضافــة  طلــب 
المتعلقــة بتســهيل المعامــالت 
لبعــض العوائــل دون األخرى«.

أمــا مــا يتعلــق بالجانــب المالــي 
أوضــح  والمعيشــي، 
 %25« أن  التقريــر، 
ــي  ــل الت ــن العوائ م
عــن  أعربــت 
د  جــو و

نيــة لديهــا بالعــودة ذكــرت أنهــا 
ــي  ــة الت ــائل المالي ــر للوس تفتق
تمكنهــا مــن إعــادة بنــاء حياتها 
مــن جديــد فــي منطقــة ســكناها 
األصليــة، وطالبــت بضــرورة 
ــة  ــة وكريم ــودة آمن ــهيل ع تس

لهــم«.
وبيــن، أن »38% مــن العوائــل 
العائــدة لمنطقة الحضر و %19 
ــدة للموصــل  ــل العائ مــن العوائ
ذكــرت أنــه ال أحــد مــن أفرادهــا 
لديــه فرصــة عمــل  البالغيــن 
وأنهــم يبحثــون عــن فرصــة 

عمــل«.
وشدد التقرير، على أن »%64 
مــن العوائــل ذكــرت أن فــرص 
ــن  ــا بي ــدا، فيم ــة ج ــل قليل العم
االســتطالع أن قســما كبيــرا من 
ــن  ــت ع ــدة أعرب ــل العائ العوائ
تحملهــا أعبــاء ديــون بســبب 
أو  طعــام  أو  لعــالج  الحاجــة 
احتياجــات منزليــة ضروريــة«.
وبخصوص الخدمات األساســية 
لتســهيل  المطلوبــة  العامــة 
العــودة المريحــة أكــد التقريــر، 
أن »نســبة كبيــرة مــن العوائــل 
ــر  ــرورة توفي ــى ض ــددت عل ش
والكهربــاء  المــاء  خدمــات 
والتربيــة والرعايــة الصحيــة 
ليتمكنــوا مــن العــودة بشــكل 

مناســب«.
ولفــت التقريــر، إلــى أن »%70 
مــن العوائــل العائــدة فــي 
ــت  الموصــل أعرب
أن  عــن 

تشــكل  الصحيــة  الرعايــة 
األولويــة األولــى التــي يطالبون 

بهــا«.
مــن   %54« أن  إلــى  ونــوه، 
العائديــن لمنطقــة الحضــر قالوا 
إن الرعايــة الصحيــة هــي أحــد 

ــم«. ــم مطالبه أه
وأفــاد التقرير، بــأن »24% من 
العوائــل العائــدة ذكــرت أنهــا 
تنفــق ربع دخلها الشــهري على 

الرعايــة الصحيــة والعــالج«.
التربــوي  الجانــب  عــن  أمــا 
ــر، أن  ــق التقري والتعليمــي، عل
العوائــل  مــن  كبيــرة  »نســبة 
العائــدة إلــى الموصــل ومنطقــة 
الحضــر والذيــن لديهــم طفــل 
بســن  األقــل  علــى  واحــد 
المدرســة ذكــروا أن أطفالهــم ال 
يذهبون بشــكل منتظم للمدرســة 
ــول  ــة الوص ــبب صعوب ــا بس إم
وال  بعيــدة  كونهــا  للمدرســة 
تتوفــر واســطة نقــل أو لوجــود 
مشــكلة فــي تســجيل الطالــب أو 
أن الذهــاب للمدرســة أمــر غيــر 

ــن«. آم
وأضاف، أن »تقييم استطالعات 
الــرأي التــي أجريــت يوصــي 
التحديــات  معالجــة  بضــرورة 
تســهيل  أجــل  مــن  المذكــورة 
حلــول مســتدامة للعوائــل التــي 

ــا«. ــع عودته يتوق

ومضــى التقريــر، إلــى أن »ذلك 
ــام  ــق أم ــك العوائ ــان تل ــع تبي م
مخيــم  فــي  النازحيــن  عــودة 
ــي  ــارب الت ــة 5( والتج )الجدع
ــى  ــدة إل ــل العائ ــتها العوائ عاش
ــر«. ــة الحض ــل ومنطق الموص
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أفــاد تقريــر أميركــي بــأن أزمــة 
العراقيــة  الحكومــة  تشــكيل 
أظهــرت تراجــع الــدور اإليراني 
فــي العــراق، مــع وجــود جهــات 
مناوئــة لهــذه التدخــالت متمثلة 

بالتيــار الصــدري.
مجلــة  نشــرته  تقريــر  وذكــر 
وتابعتــه  أفيــرز(  )فوريــن 
صحيفــة الســفراء، »أن النظــام 
السياســي العراقــي فــي طريــق 
االنتخابــات  منــذ  مســدود 
ــا  ــم إجراؤه ــي ت ــة الت البرلماني
فــي شــهر تشــرين األول مــن 

.»2021 الماضــي  العــام 
األمريكــي،  التقريــر  وأضــاف 
أن » التيــار الصــدري، الــذي 
فــاز بالعــدد األكبــر مــن مقاعــد 
البرلمــان العراقــي، إضافــة إلــى 
المتحالفيــن معــه لــم يتمكنــوا 

ــة«. ــن تشــكيل حكوم م
أن  إلــى  التقريــر،  وأشــار 
ــط  ــس فق ــراع يتجلــى لي »الص
بيــن أحزاب وكتل متنافســة، بل 
ضمــن أكبــر مكــون فــي العــراق 
منقســمة  شــيعية  كتــل  مــن 
ــة مــع  ــا بينهــا حــول العالق فيم

إيــران«.

ولفــت التقريــر، إلــى أن »زعيم 
التيار الصــدري مقتدى الصدر، 
يصــر علــى أن العاصمــة بغــداد 
عــن  نفســها  تُبعــد  أن  يجــب 
أي تدخــل خارجــي بشــؤونها 
ــران، أمــا  ــة بضمنهــا إي الداخلي
األخــرى  المنافســة  األطــراف 
فإنهــا تحافظ على بقــاء تحالفها 

المقــرب مــع البلــد الجــار«.
التيــار  زعيــم  »أن  ونــوه، 
الصــدري مقتــدى الصــدر رغــم 
العمــل  اعتزالــه  ادعــى  أنــه 
فــي  يحــاول  فإنــه  السياســي 
الوقــت نفســه تعزيــز موقفــه 
فــي الشــارع لكســب اليــد العليــا 

منافســيه«. علــى 
وأكــد التقريــر، أن »الصدر كان 
قــد أقــدم علــى مواقــف مشــابهة 
فــي الســابق، ولكنــه فــي الواقع 
ــن  ــي م ــم ينســحب بشــكل فعل ل
المشــهد السياســي، ويتوجــب 
يفكــروا  أن  منافســيه  علــى 
مرتيــن قبــل أن يقدمــوا علــى 

ــن المشــهد«. ــه م إقصائ
»األزمــة  أن  علــى  وشــدد، 
ــراق مضــى  ــي الع ــية ف السياس
عليهــا مــا يقــارب مــن أحــد 

ــإن  ــك ف عشــر شــهراً، ومــع ذل
الصــدر لــم يَــْدُع طــوال هــذه 
المدة أليــة احتجاجات دموية«.
وأوضــح التقريــر، أن »إعــالن 
المرجــع الدينــي كاظــم الحائري 
اعتزاله بســبب وضعــه الصحي 
ــدوا  ــه مــن أتباعــه أن يقل وطلب
المرشــد اإليراني علي خامنئي، 
ــن  ــن م ــه وأعل ــار حفيظت ــد أث ق
العمــل  عــن  التخلــي  جانبــه 

السياســي«.
المشــهد  »هــذا  أن  وبيــن، 
يشــير إلــى الفــراغ المتنامــي 
لــدى ســلطة األحــزاب الشــيعية 
فــي العــراق وضعــف النفــوذ 

أيضــا«. اإليرانــي 
أن  التقريــر،  ويسترســل 
»األحــزاب الشــيعية فــي العراق 
ــا بينهــا  ــادت أن تلتحــم فيم اعت
بعــد كل انتخابــات بمســاعدة من 
إيــران لتشــكيل الكتلــة األكبــر 
مناصــب  علــى  تســتحوذ  وأن 
ــد تقاســمها  ــا بع الحكومــة العلي
مــع األحــزاب الســنية والكرديــة 

األخــرى«.

ويواصــل، أن »الصــدر لــو كان 

قــد تمكــن مــن تشــكيل حكومــة 
مــع حلفائــه الســنة واألكــراد 
لــكان أول من اســتطاع االنقالب 
علــى نظــام المحاصصــة فــي 
تقســيم الســلطة الــذي ُطبِّــَق فــي 
العــراق بعــد العــام 2003 وأن 

ــه«. يســيطر علي
ونبــه التقريــر، إلــى أن »نظــام 
توزيــع  فــي  المحاصصــة 
المنافــع والمصالــح تــم تطبيقــه 
ــذي  ــان، ال ــم لبن ــام حك ــي نظ ف
يدعــو لضمــان حقــوق األقليــات 
ــق  ــي بخل ــه ينته ــة، ولكن الديني
وعــدم  المستشــري  الفســاد 
االســتقرار السياســي واالنهيــار 

االقتصــادي«.
ــق  ــام المطب ــا للنظ وزاد، »وفق
فــي العراق فــإن رئيس الوزراء 
يجــب أن يكــون شــيعيا ورئيــس 
البرلمــان ســنيا ومنصــب رئيس 
الجمهوريــة من حصــة الكرد«.
وأفــاد التقريــر، بــأن »األحــزاب 
الطائفيــة فــي العــراق تقــوم بعد 
كل انتخابــات برلمانيــة بتقســيم 
ممــا  بينهــا  فيمــا  الــوزارات 
يــؤدي ذلــك الــى إطالــة عمليــة 
الحكوميــة  الكابينــة  تشــكيل 
بســعي كل حــزب لالســتحواذ 
علــى الــوزارات التــي تكــون 
ذات أكبــر منفعــة مالية وتشــمل 

ــة«. ــودا مربح عق

وأضــاف، أن »عــدد الموظفيــن 
الحكومييــن فــي العــراق نتيجــة 
لذلــك، قــد تضاعــف منــذ العــام 
2004 علــى نحــو كبيــر وبدأت 
الحكومــة بتســديد مرتبــاٍت أكثَر 
بنســبة 400% عما كانت تدفعه 

منــذ ذلــك الوقــت«.
ويجد التقرير، أن »ثالثة أرباع 
ــا تذهــب  ــة تقريب ــة الدول ميزاني
ــد  ــتحقاقات تقاع ــات واس لمرتب

لقطــاع حكومــي مترهــل«.
»أغلــب  أن  أيضــاً،  ورأى 
السياســية  والكتــل  األحــزاب 
بعــد  للســلطة  جــاءت  التــي 
مــن  اســتفادت   2003 العــام 
ــي  ــذا وه ــام المحاصصــة ه نظ
ترفــض التخلــي عن هــذا النظام 
رغــم أنهــم يقــودون البلــد الغني 
بالنفــط نحــو اإلفــالس واإلخفاق 
ــف  ــاء نظي ــاء وم ــر كهرب بتوفي
وخدمــات  صحيــة  ورعايــة 
للشــعب  أخــرى  أساســية 

العراقــي«.
أن »مواقــف  التقريــر،  وأكــد 
مــن  الرغــم  علــى  الصــدر، 
أنهــا متباينــة فإنــه قــد نجــح 
اجتماعيــة  حركــة  ببنــاء 
بإمكانهــا  هائلــة  وسياســية 
أن تدلــي بأصواتهــا وتشــارك 
فــي الســلطة، وأبــدى مهــارة 
كان  ممــا  أكبــر  سياســية 

يتصورهــا خصومــه واســتطاع 
مناورتهــم«.

»الصــدر  أن  إلــى  ولفــت، 
لحــد هــذه الفتــرة لــم يتمكــن 
ــي  ــران ف ــوذ إي ــواء نف ــن احت م
أحــزاب  إضعــاف  أو  حملتــه 
شــيعية أخــرى فــي العــراق وأن 
يســيطر علــى نظــام المحاصصة 

ــد«. ــي البل ف
وانتهــى التقريــر، إلــى »طــرح 
ــيحاول  ــا إذا س ــو فيم ــؤال ه س
إقصــاءه  الصــدر  مناوئــو 
مــن الحكومــة بشــكل كامــل، 
العنــان  بإطــالق  والمخاطــرة 
ســفك  مــن  جديــدة  لدوامــة 
ــول  ــة الوص ــاء، أو محاول الدم
الــى تســوية وبالتالــي تأخيــر 
طموحــه بــأن يكــون الزعيــم 

البلــد«. األقــوى فــي 

عــن: مجلــة )فوريــن أفيــرز( 
األميركيــة

أكــد تقريــر فرنســي أن الجفــاف 
محافظــة  ســكان  ثلــث  يحــرم 
مــن  العراقيــة  الديوانيــة 
الميــاه، مبينــا أن 75 قريــة فــي 
المحافظة تعاني من شــح المياه 
وتســتخدم احتياجاتهــا منــه عبر 

الصهاريــج. 
وذكــر تقريــر لوكالــة فرانــس 
بــرس، أن عــن أحــد المواطنيــن 
واســمه »يونــس عجيــل« أنــه 
يفتــح صنبور الميــاه في منزله، 
لكــن المــاء ال يخرج منــه... فقد 
اســتفحل الجفــاف فــي قريتــه 
الواقعــة فــي جنوبــي العــراق 
ــةً  ــر مــن 70 قري ــي أكثـ كمــا ف
أخــرى وســط صيــف حــار مــن 
ــه  ــا توزع ــا م ــاه، بينم دون مي
ــت وآخــر ال  ــن وق الســلطات بي

يســّد الحاجــة حســب تعبيــره.
أن  التقريــر،  وأضــاف 
ــاه  ــي مي ــر ف ــاض الكبي »االنخف
نهــر الفــرات تســبب بجفــاف 
ــث  ــان ثل ــده وحرم ــض رواف بع
الواقعــة  الديوانيــة  محافظــة 
فــي جنوبــي العــراق مــن الميــاه 
الكافيــة لالســتخدامات اليوميــة 
ــا توقفــت عشــرون محطــة  فيم
تصفيــة للميــاه عــن العمــل، كما 
أفــاد مســؤولون محليــون«.

وأشــار، إلــى أن عجيــل يختصر 
معاناتــه ومــن حولــه فــي قريته 
اآلغــوات، قائــال »المــاء حيــاة 
تتدّمــر  انقطــع  إذا  اإلنســان، 

ــاة«. الحي

أن  علــى  التقريــر،  وشــدد 
ينتظــرون  القريــة  »ســكان 
ــبوع  ــي األس ــن ف ــرةً أو مرتي م
مــرور صهاريــج المــاء التابعــة 
بمــا  لتزويدهــم  للمحافظــة 
النقــص  مــن  القليــل  يعــّوض 

منــه«. يعانــون  الــذي 
ويقــول عجيــل الــذي يبلــغ مــن 
أب  وهــو  عامــاً   42 العمــر 
ــى  ــال بأســف »حت ــة أطف لثماني
ال  يوميــا،  التوزيــع  تــّم  لــو 
يكفــي«، مضيفــاً »مــرت أربعــة 

أيــام دون أن أســتحم«.
وأوضــح التقريــر، أن »العــراق 
بــات بســبب االرتفــاع المســتمر 
ــد  ــرارة وتزاي ــات الح ــي درج ف
نقــص الميــاه مــن عــام آلخــر، 
مــن بيــن أكثــر مــن خمــس دول 
فــي العالــم عرضــة لتأثيــرات 
ــم  ــا لألم ــي، وفق ــر المناخ التغي

المتحــدة«.
ولفــت، إلــى أن »بــالد الرافدين 
فــي  كبيــراً  انخفاضــاً  تواجــه 
دجلــة  نهــري  ميــاه  مســتوى 
تعــزوه  مــا  وهــو  والفــرات، 
الســلطات العراقيــة إلــى ســدود 

تبنيهــا إيــران وتركيــا«.
ونــوه، إلــى أن »عجيل آمالً في 
تغطيــة احتياجاتــه مــن الميــاه، 
قــام بحفــر بئر، لكــن المياه التي 
خرجــت منــه مالحــة. ويقول إنه 
ــاه  ــط مي ــر خل ــم يجــد حــالً غي ل
ــج  ــاء الصهري ــح بم ــر المال البئ
ولــدى  أمورهــم«.  لتســيير 

وصــول شــاحنة الصهريــج إلــى 
المــكان، يهــرول األطفال بشــكل 
عشــوائي ويرقصــون حولهــا«.
وزاد التقريــر، »عبــر خرطــوم 
بالســتيكي، يمــأل عامــل طويــل 
القامــة خزانــات القريــة واحــداً 
ــت آلخــر  ــو اآلخــر، ومــن بي تل
علــى امتــداد طريــق ترابــي. 
أمــام أحــد المنــازل، أخرجــت 
وبــّراداً  معدنيــةً  أواٍن  عائلــة 
معطــالً أُفــرَغ مــن كل محتوياتــه 
ليصبــح  األرض  علــى  وقُِلــَب 
ــاه.  بمثابــة حــوٍض صغيــر للمي
ــال  ــة أن تن ــن العائل ــذا تضم هك
ــادة  ــن الم ــن م ــدر ممك ــر ق أكب

الثمينــة«.
ويعــود عجيــل ليقــول بحســرة، 
»لــم تبــَق ســوى عشــرة منــازل 
فــي القريــة بعدمــا كان فيهــا 
خمســون... الباقــون هاجــروا 

ــاة أفضــل«. ــاً عــن حي بحث
ــل  ــأن »الرج ــر، ب ــاد التقري وأف
شــقيقه  مــع  منزلــه  يتقاســم 
محمــد، وكمــا هــو حــال أغلــب 
ــقيقان  ــة، كان الش ــكان القري س
يعتمــدان علــى الزراعــة فــي 
 70 مســاحتها  تبلــغ  أراٍض 
دونمــاً، بيــد أن الزراعــة توقفت 
ــاف،  ــبب الجف ــن بس ــذ عامي من
وبــاع البعــض أغنامهــم لتأميــن 

المعيشــية«. احتياجاتهــم 
وأضاف، أن »الهجرة المناخية 
فــي  واقعــاً  أمــراً  أصبحــت 
العراق، بحســب تقريــر لمنظمة 

الهجــرة الدوليــة نشــر فــي آب/
ــطس«. أغس

ويتحــدث التقريــر، عــن »نزوح 
أكثــر مــن 3300 عائلــة حتــى 
عوامــل  بســبب   ،2022 آذار 
ــات  ــر محافظ ــي عش ــة ف مناخي
في الوســط والجنوب، والســبب 
الملوحــة  أو  الميــاه،  شــّح 
نوعيــة  أو  فيهــا،  المرتفعــة 

الميــاه الســيئة«.
وتابــع، أن »قلــة الميــاه تعرقــل 
إنتــاج المحاصيــل أو تــؤدي إلى 
إفســادها، وتحــّد من وفــرة مياه 
للمواشــي،  والغــذاء  الشــرب 
وأرغمــت العديــد مــن األعمــال 
علــى  بالزراعــة  المرتبطــة 
ــر  ــزال نه ــا ال ي اإلغــالق. وفيم
الفــرات جارياً ويعبــر الديوانية، 
ــة  ــر الفرعي ــض األنه ــاك بع هن
ــا  ــاف م ــن الجف ــي م ــي تعان الت
انعكــس ســلبا علــى عشــرات 
القــرى، كما يشــرح مديــر دائرة 
المــاء فــي الديوانيــة المهنــدس 
لشــّح  ونتيجــة  نعيــم.  حســن 
الميــاه، توقفــت 20 محطة مياه 

عــن العمــل«.
واستطرد، أن »األزمة تتواصل 
هــذا العام، من دون انقطاع منذ 
ــر مــن شــهرين، ويضيــف:  أكث
»كان هنــاك جفــاف فــي األنهار 
ســابقا، لكــن لبضعــة أيــام فقــط، 
وليــس لهــذه المــدة الطويلة كما 

هــو الحــال اآلن«.
»وزارة  مــن  نعيــم،  ويأمــل 

تضــع  أن  المائيــة  المــوارد 
خطــة لتزويــد هــذه المناطــق 
بالميــاه«، مقــّرا بــأن »كميــات 
الميــاه الموزعــة مــن المحافظة 
قليلــة جــداً مــا يؤثــر ســلباً علــى 
رغــم  المواطــن«.  احتياجــات 
ــتخدام  ــعدم اس ــح بـ ذلــك، ينص
ميــاه اآلبار ألن »نســبة األمالح 
ميــاه  أو  فيهــا  جــداً«  عاليــة 
االنهــار التــي قــد تحتــوي علــى 

»شــوائب«.
وذهــب التقريــر، إلى أن »مئات 
الســكان المحروميــن مــن المياه 
تظاهــروا مرتيــن فــي المنطقــة 

للتعبيــر عــن غضبهم«.
ويقــول محافــظ الديوانيــة زهير 
الشــعالن، إن »ثلــث مســاحة 
تقريبــا  الديوانيــة  محافظــة 
تعانــي من مشــكلة عــدم وصول 

ــاه«. المي
وأضــاف الشــعالن، أن »ذلــك 
الصالحــة  الميــاه  علــى  أثّــر 
ودعــم  والزراعــة  للشــرب 
الثــروة الحيوانيــة«، متابعــاً ان 
»هنــاك أكثــر مــن 75 قريــة 

تعانــي مــن شــح الميــاه ».
أن  إلــى  الشــعالن،  وأشــار 
»الديوانيــة التــي يرويهــا نهــر 
ــن 85  ــاً بي ــرات تتلقــى حالي الف
فــي  مكعبــاً  متــراً   90 إلــى 
الثانيــة مــن المياه. لكــن لتغطية 
ــة  ــن مضاعف ــّد م ــص، ال ب النق

الوتيــرة«.
الحكومــة  الشــعالن،  وطالــب 

»تســتثني  بــأن  المركزيــة 
مــن  الديوانيــة  محافظــة 
بشــكل  المائيــة  الحصــص 
خــاص، كونهــا ال تمتلــك أيــة 
ــة أخــرى غيــر  مــوارد اقتصادي

الزراعــة«.
أن  إلــى  الشــعالن،  وانتهــى 
ــك  ــة ال تمتل ــة الديواني »محافظ
منافــذ حدوديــة أو حقــوال نفطية 
ــياحة«. ــة أو س ــد ديني أو مراق
وبحســب التقريــر، »فــي قريــة 
عيســى  رزاق  أن  اآلغــوات، 
ــر أن  ــا ينتظ ــي(، وبينم )أربعين
ينهــي الصهريــج مــلء خزاناتــه 
ــالد  ــاه، يدعــو حكومــة الب بالمي
إلــى إيجــاد حــل مــع دول الجوار 
لزيــادة تدفــق ميــاه األنهــار. 
نسترشــد  نعــم،  ويضيــف: 
لكــن  الميــاه،  باســتخدامات 
الجــو حــار! كيــف لــي أن أقلــل 
اســتخدامي للميــاه؟ أال أغتســل؟ 
أحمــم  ال  ثوبــي؟  أغســل  وال 
ــن«. ــر ممك ــذا غي ــي؟ ه أطفال

أن  إلــى  التقريــر،  ومضــى 
»عيســى حفر بئــراً يخلط مياهه 
المالحــة بالميــاه التــي توزعهــا 
ــن  ــاً: أي ــول غاضب ــة. ويق الدول
فــي  ذهبــت  أينمــا  نذهــب؟ 
العــراق عــذاب، فــي الناصريــة 
في الســماوة، )الناس( يموتون 

ــش«. ــن العط م
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أكــد تقريــر أميركــي أن أســعار 
تجهيــز الكهربــاء مــن المولدات 
األهليــة فــي العراق هــي األعلى 
ــى  ــا إل ــة، الفت ــن دول المنطق بي
أســهمت  المولــدات  تلــك  أن 
ــوث ألن  ــبة التل ــادة نس ــي زي ف
نصبهــا يكــون فــي العــادة خالفاً 

ــة. للشــروط الصحي
لوكالــة  تقريــر  وذكــر 
)أسوشــيتدبرس( األميركية، أن 
ــة، هــي مــن  ــدات األهلي »المول
ــن  ــم م ــيير قس ــى تس ــل عل تعم
بلدان الشرق األوسط والمنطقة 
أمثــال العــراق ولبنــان واليمــن 
أفغانســتان«. وكذلــك  وليبيــا 
وأضــاف التقريــر، أنــه »فــي 
بــكل  تنتشــر  البلــدان  هــذه 
وقــوف  ســاحات  عنــد  مــكان 
الســيارات واألزقة وفي فناءات 
ــد األســطح،  ــفيات وعن المستش
حيــث تنفث أدخنة ســمية خطرة 
ــى  ــاّل عل ــوت والمح ــل البي تدخ

مــدار اليــوم«.
وأشــار، إلــى أن »العالــم فــي 
وقــت يتطلــع للطاقــة المتجــددة 
لمواجهــة تغيــر المنــاخ، فــإن 
المالييــن مــن النــاس فــي هــذه 
اعتمــاداً  يعتمــدون  المنطقــة 
مولــدات  علــى  تقريبــاً  كليــاً 
ــى  ــاء عل ــة لإلبق ــزل األهلي الدي
إنــارة اإلضــاءة مفتوحــة وذلــك 
بســبب حــروب مــرت عليهــم 
ــت  ــاد عمل ــوء إدارة وفس أو س
علــى تقويــض وتخريــب البنــى 

التحتيــة للكهربــاء«.
وأوضــح التقريــر، أن »خبــراء 
يصفــون هــذه الحالــة علــى إنها 
انتحــار وطنــي مــن وجهــة نظــر 

ــول  ــا يق ــة«، فيم ــة وصحي بيئي
ــر إدارة ومســاعد مؤســس  مدي
أكاديميــة البيئــة لــدى الجامعــة 
ــروت ســامي  ــي بي ــة ف األميركي
كايــد، إن »تلــوث الهواء الناجم 
عــن مولــدات الديــزل يحــوي 
ســمية  مــادة   40 مــن  أكثــر 
ملوثــة للجــو، بضمنهــا كثيــر 
مــن المــواد المعروفــة أو التــي 

يشــك بتســبيبها للســرطان«.
ــرض  ــد، أن »التع ــاف كاي وأض
المتواصــل لهــذه الملوثــات مــن 
شــأنه أن يزيــد مــن مخاطــر 
الجهــاز  بأمــراض  اإلصابــة 
القلــب  وأمــراض  التنفســي 
ويســبب  الدمويــة.  واألوعيــة 
ــذي  أيضــا المطــر الحامضــي ال
يضــر بنمــو النباتــات ويســمم 
الــذي  المائيــة  المســطحات 
يــؤدي بــدوره إلــى قتــل النباتات 

المائيــة«. واألحيــاء 
وأشــار كايــد، إلــى أن »الديــزل 
تشــغيل  فــي  يســتخدم  طالمــا 
ــبب  ــه يتس ــدات، فإن ــذه المول ه
فــي انبعاثــات غازيــة تزيــد مــن 
ــر  ــر المناخــي أكث مخاطــر التغي
ممــا تســببه محطــات التوليــد 
ــي  ــاز الطبيع ــي تســتخدم الغ الت

ــغيلها«. ــي تش ف
وبيــن التقريــر، أن »الملوثــات 
المنبعثــة مــن مولــدات الكهرباء 
الضخمــة تضيــف بتبعاتهــا إلــى 
ــي  ــة ف ــاكل البيئ ــن مش ــر م كثي
ــر  ــي تعتب الشــرق األوســط، الت
المناطــق عرضــة  أكثــر  أحــد 
فــي  المناخــي  التغيــر  آلثــار 

ــم«. العال
وأوضــح، أن »المنطقــة تعانــي 

كبيــر  ارتفــاع  مــن  أصــال 
ومصــادر  الحــرارة  بدرجــات 
بغــض  هــذا  محــدودة،  ميــاه 
النظــر عــن تبعــات التصاعــد 
علــى  الحــرارة  بدرجــات 

العالمــي«. المســتوى 

ورأى التقريــر، أن »االعتمــاد 
علــى المولــدات هــو أحــد نتائــج 
ــل  ــدان مث ــي بل ــة ف ــل الدول فش
العــراق ولبنــان واليمــن وليبيــا 

ــتان«. وأفغانس
ــات  ــى أن »الحكوم ــدد، عل وش
فــي هــذه البلــدان ال تســتطيع 
اإلبقــاء علــى مواصلــة عمــل 
الوطنيــة؛  الكهربــاء  شــبكة 
ألســباب متعددة منهــا: الحروب 
ــات او ســوء اإلدارة و  والنزاع

تفشــي الفســاد«.
ويواصــل، أن »العــراق، الــذي 
احتياطيــات  أكبــر  أحــد  يضــم 
ــك  ــم ذل ــم، رغ ــي العال ــط ف النف
تصاحــب  مــا  دائمــا  فإنــه 
الالهبــة  الصيــف  أيــام فصــل 
فيــه أصــوات هديــر مولــدات 
الكهرباء األهلية المنتشــرة بين 
أحيــاء وأزقــة المــدن ليتمكــن 
مكيفــات  إبقــاء  مــن  األهالــي 
ــف  ــل لتلطي ــم تعم ــواء لديه اله

الجــو داخــل بيوتهــم«.
وتحــدث التقرير، عــن »حروب 
مــن  عقــود  عبــر  متكــررة 
تحطيــم  علــى  الزمــن عملــت 
شــبكات الطاقــة الكهربائيــة فــي 

العــراق«.
»مليــارات  أن  إلــى،  ولفــت 
مخصصــة  كانــت  الــدوالرات 
إلصــالح وتطويــر هــذه الشــبكة 

ــا واختالســها بســبب  ــم هدره ت
المستشــري«. الفســاد 

»مــا  بــأن  التقريــر،  وأفــاد 
يقــارب مــن 17 مليــار متــر 
ــا  ــم حرقه ــاز يت ــن الغ ــب م مكع
آبــار  مــن  ســنوياً  وهدرهــا 
العــراق النفطيــة؛ ألنــه لــم يتــم 
تحتيــة  وبنــى  محطــات  بنــاء 
ــه  ــاز ومعالجت ــذا الغ ــع ه لتجمي
ليســتخدم فــي تشــغيل محطــات 
ــد  ــة لم ــة الكهربائي ــد الطاق تولي
ــاء«. ــن بالكهرب ــوت العراقيي بي
وتابــع، أن »لبنــان كذلــك لــم 
تُبــن فيــه محطــة توليــد جديــدة 
منــذ عقــود، و هنــاك عــدة خطط 
لبنــاء محطــات جديــدة ذهبــت 
ــالت  ــبب تدخ ــاح بس أدراج الري
حزبيــة  ومصالــح  سياســية 

متضاربــة«.
أن  أيضــاً،  التقريــر  وذكــر 
»محطــات توليد الطاقــة القليلة 
ــت  المتقادمــة المســتخدمة للزي
الثقيــل قــد أصبحــت منــذ فتــرة 
طويلــة غيــر قــادرة علــى تلبيــة 

االحتياجــات«.
وأكــد، أن »ليبيا البلد المعروف 
بنفطــه الخــام الخفيــف والنقــي، 
فإن شــبكاته للطاقــة الكهربائية 
معطلــة؛ بســبب ســنوات مــن 
الحــرب األهليــة وغياب حكومة 

مركزية«.
»عائــالت  أن  إلــى  ونبــه، 
الدخــل  متوســطة  عراقيــة 
تشــتري الكهربــاء مــن أصحاب 
ــى مــدى  ــة عل ــدات األهلي المول
عشــر ســاعات كمعــدل يومــي، 
وفقــا  باهظــة  أســعار  مقابــل 
المســحوبة«. الطاقــة  لكميــة 

ونقــل التقريــر، عــن »وكالــة 
ــدالت  ــأن مع ــة ب ــة الدولي الطاق
المحطــات  كهربــاء  أجــور 
األهليــة فــي العراق هــي األعلى 

علــى مســتوى المنطقــة«.
وأشــار، إلــى »مخالفــة تلــك 
محطــات  لشــروط  المولــدات 
ــل  ــا يحص ــاء ألن نصبه الكهرب
عــادة فــي قلب األحياء الســكنية 
والتــي تنفــث بأدخنتهــا الســمية 
بشــكل مباشــر علــى الســكان«.
وتقــول اختصــاص كيميــاء لدى 
الجامعــة األميركيــة فــي بيروت 
نجــاة صليبــه، إن »هذه ضريبة 
كبيــرة علــى البيئــة، خصوصــاً 
األســود  الكربــون  كميــات 
ــذه  ــا ه ــي تنفثه ــات الت والجزيئ
المولــدات وال توجــد مرشــحات 

ــف عنهــا«. للتخفي

أن  إلــى  التقريــر،  ولفــت 
»الموصــل واحــدة مــن المــدن 
العراقيــة التــي تعانــي مــن أزمة 
المولــدات األهليــة، حيــث هنــاك 
أميــال مــن أســالك الكهربــاء 
تتقاطــع فــي الشــوارع تربــط 
بهــذه  البيــوت  آالف  خاللهــا 

المولــدات«.
فــي حيــن يؤكــد الناشــط البيئــي 
محمــد حمــزة أن »كل مولــدة 
ثانــي  مــن  كغــم   600 تنتــج 
أوكســيد الكاربــون والغــازات 
الســامة األخرى لكل 8 ســاعات 

ــغيل«. تش
عن: وكالة أسوشيتدبرس

العمليــات  انطــالق  مــع 
العســكرية فــي العــراق بيــن 
 ،)2017  –  2014( أعــوام 
شــمال وغــرب البــالد، نــزح 
قرابــة الـــ 7 مالييــن عراقــي 
مــن محافظــات األنبــار وصــالح 
الديــن وديالــى ونينــوى وناحية 
جــرف الصخــر شــمالي بابــل 
وكركــوك وأطــراف وضواحــي 
بغــداد، لكــن أزمــة النــزوح مــا 
زالــت قائمــة حتــى بعــد مــرور 
قرابــة 6 ســنوات علــى انتهــاء 

المعــارك.
جملــة  النازحــون  وواجــه 
مــن التحديــات خــالل العــودة 
لمناطقهــم األصلية أبرزها نفوذ 
المليشــيات المســلحة المرتبطة 
بإيــران وتحكمهــم بالقــرار فــي 
ــذي  ــك المناطــق، والدمــار ال تل
جــراء  دورهــم  لــه  تعرضــت 
وقصــف  الضاريــة  المعــارك 
الدولــي،  التحالــف  طيــران 
وانعــدام الخدمــات فيهــا بعــد 
ــة  ــى التحتي تعــرض معظــم البن

إلــى الدمــار.
اليــوم وبعــد مــرور أكثــر من 5 
ســنوات علــى انتهــاء العمليــات 
القتاليــة فــي العــراق، وإعــالن 

ــش،  ــم داع ــى تنظي ــر عل النص
مــن  األكبــر  الجــزء  عــاد 
لكــن  لمناطقهــم،  النازحيــن 
ــالت ال  ــن العائ ــات اآلالف م مئ
ــي  ــزوح، منهــا ف ــي الن ــزال ف ت
خارجهــا،  ومنهــا  المخيمــات 

داخــل العــراق وخارجــه.
وتشــير بيانــات وزارة الهجــرة 
ــي البرلمــان  ــة الهجــرة ف ولجن
إلــى أن النازحيــن مــن مناطــق 
جــرف الصخــر شــمالي بابــل 
ومناطــق فــي غربــي األنبــار 
ــى  ــي ديال ــة ف وقضــاء المقدادي
ومناطــق ناحيــة يثــرب وعزيــز 
صــالح  محافظــة  فــي  بلــد 
العــودة  مــن  منعــوا  الديــن، 
مــن قبــل فصائــل مســلحة فــي 
الحشــد الشــعبي ولدوافع ترتبط 
بمشــاريع التغيير الديموغرافي 
ــيات  ــك المليش ــوده تل ــذي تق ال
ــزال  ــوى ال ي ــة نين ــي محافظ ف
ــات اآلالف يعيشــون خــارج  مئ
مناطقهــم منــذ بدايــة العمليــات 
الحربيــة، غيــر أن أســباب عدم 
العــودة تختلــف فــي نينوى عن 
باقــي المناطــق العراقية بســبب 
التركيبــة الســكانية والسياســية 

المعقــدة بالمحافظــة.

وال يوجــد إحصاء رســمي بعدد 
النازحيــن مــن نينــوى، لكــن 
وبحســب معلومات مؤكدة يقدر 
الموجوديــن  النازحيــن  عــدد 
ــو  ــراق بنح ــارج الع ــل وخ داخ
600 ألــف شــخص من مختلف 
مكونــات المحافظــة، )العــرب 
السنة، المسيحيون، التركمان، 
ــيعة،  ــرب الش ــون، الع اآليزيدي

والكــرد(.
حكومة محافظة نينوى المحلية 
أكــدت أن عــدد النازحيــن حاليــا 
ممــن لــم يعــودوا إلــى ديارهــم 
يقــدر بنحــو 600 ألــف نــازح، 
وفــق مــا أفــاد معــاون المحافــظ 
لشــؤون النازحيــن علــي عمــر 

. كبعو
»أغلــب  إن  كبعــو  وقــال 
العائــالت التــي لــم َتعُــد هــي 
مــن قضاء ســنجار، حيــث يقدر 
عددهــم بنحــو 47 ألــف عائلة، 
مشــيرا إلــى أن مشــكلة نازحــي 
ــيا  ــال سياس ــب ح ــنجار تتطل س
ألن مشــكلتهم باألصل سياسية.
وأوضــح أن العديــد مــن ســكان 
ــق  ــي المناط ــة ف ــرى العربي الق
يســمح  لــم  عليهــا  المتنــازع 
لهــم بالعــودة مــن قبــل ســلطات 

أن  مبينــا  كردســتان،  إقليــم 
القــرى  تلــك  مشــكلة  إنهــاء 
يتوقــف علــى قــرار مــن اإلقليــم 
لضمــان عــودة النازحين العرب 

ــم. ــى قراه إل
نازحو القرى العربية

فــي  الهجــرة  إدارة  ورفضــت 
نينــوى اإلدالء بــأي تصريــح أو 
معلومــات عــن ملــف النازحيــن 
الممنوعيــن مــن العــودة، لكــن 
ــوى  ــي نين ــؤوال ف مصــدرا مس
المناطــق  خارطــة  كشــف 
التــي يمنــع أهلهــا مــن العــودة 

ــم. ــي تمنعه ــات الت والجه
وقــال المصــدر إن »عددا كبيرا 
مــن القــرى العربيــة فــي منطقة 
الخــازر شــرق الموصــل يمنــع 
أهلهــا مــن العــودة مــن قبــل 
ألغــراض  البيشــمركة  قــوات 

ــة«. سياســية وأمني
وأوضــح: أن البيشــمركة تمنــع 
أهالــي قــرى كثيرة كلهــا عربية 
ــاوة  ــا حســن شــام وعلي أبرزه
وأش قلعــة كبيــر وأش قلعــة 
أســود  وتــل  وبحــرة  صغيــر 
والتــي تقــع جميعها فــي منطقة 
الخــازر فــي قضــاء الحمدانيــة 
بســهل نينــوى، مشــيرا إلــى أن 
عــدد النازحيــن من هــذه القرى 
ــن العشــائر  ــم م ــر وجميعه كبي

العربيــة«.
النازحيــن  هــؤالء  مــن  قســم 

مــن هــذه القــرى موجــود فــي 
الــذي  شــام(  )حســن  مخيــم 
يبعــد عــن قراهــم مئــات األمتار 
فقــط، ويمكنهــم رؤيــة منازلهــم 
ومزارعهــم منــذ ســنوات لكنهم 

ــا. ــودة إليه ــن الع ــوا م منع
وفــي مناطــق غــرب نينــوى، 
تمنــع قــوات البيشــمركة أيضــا 
إلــى  ألــف عائلــة  أكثــر مــن 
زمــار  ناحيتــي  فــي  قراهــم 
لقضــاء  التابعتيــن  وربيعــة 

تلعفــر.
بحسب المصدر فإن البيشمركة 
ــا  ــذ ســنوات عــودة م ــع من تمن
يقــرب مــن 1200 عائلــة مــن 
ســكان قريــة الشــيخان العربيــة 
ــة زمــار، وقــرى  التابعــة لناحي
المحموديــة،  )الســعودية، 
جدريــة، صفيــة، القاهــرة( فــي 

ــة ربيعــة. ناحي
وتمثــل المناطــق التــي ترفــض 
عــودة  البيشــمركة  قــوات 
الســكان إليهــا، مناطــق حيويــة 
ــة  ــدود الفاصل ــن الح ــا م لقربه
الخاضعــة  المناطــق  بيــن 
االتحاديــة  القــوات  لســيطرة 
وقــوات حرس إقليم كردســتان.
هيومــن  منظمــة  واتهمــت 
وقــت  فــي  ووتــش  رايتــس 
إقليــم  فــي  الســلطات  ســابق 
كردســتان بمنــع األســر العربية 
مــن العــودة إلــى منازلهــم فــي 

ــة ربيعــة غــرب  ــرى بناحي 5 ق
محافظة دهوك، بعد 6 ســنوات 
مــن  المنطقــة  اســتعادة  مــن 

تنظيــم داعــش.
ملــف  حســم  علــى  اتفــاق 

حيــن ز لنا ا
ــة  ــة الهجــرة النيابي عضــو لجن
ــد  ــبعاوي أك ــرج الس ــف ف يوس
أن مفاوضــات تشــكيل حكومــة 
االتفــاق  تضمنــت  الســوداني 
علــى حســم ملــف النازحيــن 
المحــررة،  المحافظــات  مــن 
بمــا فيهــم النازحون مــن القرى 
العربيــة فــي نينــوى المحاذيــة 

ــتان. ــم كردس إلقلي
وقــال الســبعاوي فــي تصريــح 
إن »ورقــة التفاوض والمنهاج 
إعــادة  تضمنــت  الحكومــي 
النازحيــن إلــى مناطــق ســكناهم 

ــة«. ــة الحالي خــالل الحكوم
الســبعاوي النائــب عن محافظة 
نينوى أشــار أيضا إلى أن لجنة 
الهجــرة البرلمانيــة تعمــل بــكل 
جــدي مــن أجــل تنفيــذ االتفــاق 
النازحيــن  بإعــادة  الخــاص 

وحســمه بشــكل نهائــي.
حقــوق  لجنــة  عضــو  لكــن 
اإلنســان فــي الــدورة البرلمانية 
ــكك  ــاس ش ــابقة قصــي عب الس
مشــكلة  حــل  إمكانيــة  فــي 

أسوشيتدبرس: أسعار فواتير المولدات األهلية في العراق األعلى بين دول المنطقة

أزمــة النــزوح في نينوى: أســباب سياســية وطائفيــة تمنع عودة 
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أعلــن وزير البحرية األميركية، 
كارلــوس ديــل تــورو منتصــف 
ديســمبر 2022 أن الفلوجــة 
ســتحمله  الــذي  االســم  هــو 
األميركيــة  الطائــرات  حاملــة 
ــا  ــيبدأ بناؤه ــي س ــة الت العمالق
هذا الشــهر والتــي تحمل الرمز 
بنــاء  وســتتولى   .9-LHA
ــفن  ــاء الس ــركة بن ــفينة ش الس
باســم  المعروفــة  األمريكيــة 
 Huntington Ingalls

تبلــغ  بعقــد    Industries
دوالر  مليــار   2.4 قيمتــه 

أميركــي.
ــإن إطــالق  ــر ف وبحســب الوزي
 USS »الفلوجــة«  اســم 
الســفينة  علــى   Fallujah
ــاء  ــدة هــو إلحي العمالقــة الجدي
األولــى  المعركتيــن  ذكــرى 
ــة  ــة الفلوج ــي مدين ــة ف والثاني
العراقيــة اللتيــن شــارك فيهمــا 
مشــاة البحريــة األميركية. وفي 

هــذا الصــدد يقول الوزيــر »إنه 
ــي  ــا أن أحي ــي وألمتن لشــرف ل
ذكــرى جنــود المارينــز وقــوات 
التحالــف الذيــن قاتلــوا ببســالة 
وأولئــك الذين ضحوا بأرواحهم 
ــة ضــّد  ــي الفلوج ــالل معركت خ
ــا  ــكّل مزاي ــع ب عــدٍو حــازم تمت
الدفــاع فــي منطقــة حضريــة«  
معركتــي  فــأن  وللتذكيــر، 
الفلوجــة األولــى والثانيــة وقعتا 
وتشــرين  نيســان/أبريل  فــي 

الثاني/نوفمبــر 2004 وكانتــا 
عمليــات  علــى  أميركيــاً  رّداً 
ــدأ  ــذ أن ب ــم تهــدأ من مقاومــة ل
نيســان  فــي  العــراق  احتــالل 
2003. ففــي محاولــة للقضــاء 
ــة، وإحــكام  ــك المقاوم ــى تل عل
الســيطرة علــى المدينــة، شــنّت 
)وقــوات  المتحــدة  الواليــات 
ــن واســعي  ــف( الهجومي التحال
فيهمــا  مســتخدمةً  النطــاق 
ترســانتها  فــي  مــا  معظــم 
الحّربيــة مــن صواريــخ عابــرة 
عنقوديــة،  وقنابــل  للقــارات، 
بالدبابــات  مدجــج  وجيــش 
الثقيلــة  المدفعيــة  تســانده 

وأنــواع الطائــرات بمــا فيهــا 
اإلســتراتيجية  القاصفــة 
تلــك  وفــي   .B52 العمالقــة 
وصفتهــا  التــي  المعــارك، 
األدبيــات العســكرية األميركيــة 
بأنّهــا أكثــر االشــتباكات دمويــةً 
ــراق، وأشــرس  ــرب الع ــي ح ف
قتــال حضري شــارك فيه مشــاة 
البحريــة األمريكيــة منــذ معركة 
مدينــة هيــو فــي حــرب فيتنــام، 
ــود  ــن جن ــات م ــا المئ ــي فيه لق
االحتــالل األميركــي مصرعهــم 
وُجــِرَح آالف آخــرون منهــم.
األميركيــة  القــوات  ارتكبــت 
فــي  االنتهــاكات  أبشــع 

اســتهدفت  حيــث  الهجوميــن 
ــة،  ــان المدني ــن، واألعي المدنيي
المؤسســات  ذلــك  فــي  بمــا 
الصحيــة والمســاجد. واعتُبَِرت 
اندحــار  أكبــر  المعركتــان 
حديــث  وسياســي  عســكري 
ــة،  ــّدة األمريكي ــات المتح للوالي
ــر  ــى تقهق ــد إل ــا بع ــا فيم وقادت
عملياتهــا العدوانيــة ضــّد بقيــة 

العراقيــة. المــدن 

إقــرار بالهزيمــة ال النصر... وإطالق اســم الفلوجة علــى حاملة 

الطائــرات األميركيــة الجديــدة          بغــداد/ الســفراء

26شؤون عراقية

نازحــي القــرى العربيــة مــع 
كردســتان. إقليــم 

إنــه  الســابق  النائــب  وقــال 
مــا  تطبيــق  يتــم  أن  »يأمــل 
ــي  ــج الحكوم ــي البرنام ــاء ف ج
الخاص بالنازحين، خاصة وأن 
رئيــس الــوزراء تعهــد بغلــق 
ملــف النــزوح خــالل الحكومــة 

الحاليــة«.
وأضــاف: أن »لجنــة برلمانيــة 
شــكلت فــي الــدورة الســابقة 
لحل مشــكلة القــرى العربية في 
منطقــة الخــازر شــرق الموصل 
لكنهــا أخفقــت فــي التوصــل 
رفــض  بســبب  نتيجــة  ألي 
قــوات حــرس إقليــم كردســتان 
الســماح لســكان القرى العربية 
ــة أنهــم  ــك بذريع ــودة، وذل بالع
ــوى  ــي نين ــوا ف ــكان« بق »الس
خــالل فتــرة خضوعها لســيطرة 

ــم داعــش«. تنظي

أمــا النازحــون مــن المكــون 
العربــي المســيحي، فــال توجــد 
أرقــام رســمية بأعــداد العائدين 
منهــم وأعــداد الباقيــن تحــت 
طائلــة النــزوح، لكــن وبحســب 
الموصــل  كنائــس  رئيــس 
للســريان الكاثوليــك األب رائــد 
عــن  يزيــد  مــا  فــإن  عــادل 
النازحيــن  مــن  بالمئــة   60
المســيحيين لــم يعــودوا إلــى 
ــوى أو  ــي ســهل نين ــم ف دياره

داخــل مدينــة الموصــل.
وعــزا عــادل الســبب فــي عــدم 
العودة إلى األوضاع المعيشــية 
واالقتصاديــة  والخدميــة 

تشــهدها  التــي  المترديــة 
محافظــة نينــوى بعــد العمليــات 

العســكرية.
ولفــت إلــى أن »الكثيــر مــن 
شــأن  شــأنهم  المســيحيين 
المســلمين يرفضــون العــودة، 
بســبب ضعــف الخدمــات ودمــار 
فــرص  التحتيــة وقلــة  البنــى 

العمــل«.
ــى  ــادل إل ــد ع ــار األب رائ وأش
داخــل مدينــة  المســيحيين  أن 
الموصــل أيضــا لم يَعـُـد منهم إال 
العــدد القليــل، حيــث ال يتجــاوز 
 )70  –  60( العائديــن  عــدد 
ــة داخــل مركــز الموصــل. عائل
ويقــدر عــدد المســيحيين فــي 
 300 بنحــو  حاليــا  العــراق 
ألــف مســيحي، مقارنــة بمليــون 
ونصــف مليــون مســيحي كانــوا 
يعيشــون فــي البــالد قبــل الغــزو 
األمريكــي للعــراق عام 2003.
وإلــى الجنوب الموصل وتحديدا 
نواحــي الشــورة وحمــام العليــل 
ــرف  ــا يع ــل م ــارة، يواص والقي
ــم  ــائري«، وه ــد العش بـ«الحش
منبثقــة  مســلحة  مليشــيات 
عــن عشــائر مــن نفــس تلــك 
نحــو  عــودة  منــع  المناطــق، 
ــك  ــي تل ــة موزعــة ف ــف عائل أل
ــا  ــة له ــرى التابع ــدات والق البل
أبنائهــا  انتمــاء أحــد  بذريعــة 

لتنظيــم داعــش.
ــإن  ــات الهجــرة ف وبحســب بيان
العائــالت التــي تمنع مــن العودة 
بالعشــائرية  تعــرف  ألســباب 
مخيــم  فــي  حاليــا  موجــودة 
المخيــم  »الجدعــة 5« وهــو 

الوحيــد فــي نينوى والــذي يتبع 
إلدارة الهجــرة فــي المحافظــة.

أبعاد طائفية في تلعفر
تبــرز  تلعفــر،  قضــاء  وفــي 
الطائفيــة فــي منــع  األســباب 
عــودة النازحيــن إلــى مناطقهم، 
القضــاء  ســكان  أحــد  يقــول 
ــة الموصــل:  ــى مدين ــازح إل الن
إن »قضــاء تلعفــر يخضع حاليا 
لســيطرة الحشــد الشعبي إضافة 
لســيطرة شــكلية لقــوات الجيش 

ــي«. العراق
وأضــاف طالبــا عــدم الكشــف 
عــن هويتــه خوفا مــن المالحقة 
ــة: أن »عناصــر الحشــد  األمني
بصــورة  يمنعــون  الشــعبي 
مباشــرة وغيــر مباشــرة عــودة 
الســنة(  )التركمــان  الســكان 
ــى  ــار إل ــم«، وأش ــى مناطقه إل
أن المنــع يأخــذ صــورا مختلفــة 
أو  المباشــر  التهديــد  منهــا 
تقديــم شــكاوى وبالغــات لــدى 
األجهــزة األمنيــة تفيــد باالنتماء 
لتنظيــم داعــش، األمــر الــذي 
ــودة  ــب الع ــي لتجن ــع األهال يدف
التــي  خوفــا مــن االعتقــاالت 

ــم. ــال أبنائه تط
ويقــدر عدد النازحيــن التركمان 
مــن »الطائفــة الســنية« بنحــو 
100 ألــف شــخص، منهم مقيم 
إقليــم كردســتان ومنهــم  فــي 
ــة الموصــل،  نــزح باتجــاه مدين
بينمــا يعيــش الكثيــر منهــم فــي 

تركيــا.
مشكلة نازحي سنجار

وفــي ســنجار، تظهــر المشــكلة 
أكثــر تعقيــدا، بســبب األبعــاد 

السياســية واإلداريــة وســيطرة 
حــزب العمــال الكردســتاني على 
القضــاء وتدخــل جهــات دوليــة 
بــإدارة  إيــران  مقدمتهــا  فــي 
ورد  القضــاء،  فــي  الصــراع 
تركيــا علــى أنشــطة مســلحي 

»بــي كا كا«.
ســنجار  عــن  النائــب  يقــول 
محمــا خليــل إن »350 ألــف 
نــازح مــن القضــاء لــم يعــودوا 
ــب  ــا أن أغل ــة اآلن«، مبين لغاي
النازحيــن مــن القضــاء هــم مــن 
المكــون اآليزيــدي والعربــي، 
لكــن أغلبيهــم مــن اآليزيدييــن، 
النازحيــن  أن  إلــى  مشــيرا 
ــادروا  ــم يغ ــن ل ــن الذي اآليزيديي
إقليــم  فــي  يقطنــون  العــراق 
ــر مــن نصفهــم  كردســتان وأكث
فــي مخيمــات بمحافظتــي دهوك 

وأربيــل.
وتابع: أن »أبرز المشــاكل التي 
تمنــع عــودة نازحي ســنجار هو 
الصــراع السياســي فــي القضاء 
ســنجار  اتفــاق  تنفيــذ  وعــدم 
محليــة  إدارة  وجــود  وعــدم 
فــي القضــاء، وســيطرة تنظيــم 
العمــال الكردســتاني والفصائــل 
المســلحة القريبــة منــه علــى 
ــى  ــة إل ــي، إضاف ــع األمن الوض
دمــار المنــازل والبنــى التحتيــة 
وانعــدام  الخدمــات  وضعــف 

ــار«. ــاريع اإلعم مش
وشــدد خليــل علــى ضــرورة 
الــذي  ســنجار  اتفــاق  تنفيــذ 
علــى  فقراتــه  إحــدى  تنــص 
إعــادة النازحيــن إلــى مناطقهــم 
فــي القضــاء، مؤكــدا أن رئيــس 

الوزراء محمد شــياع السوداني 
ألــزم نفســه بتنفيــذ مــا جــاء في 
برنامجــه الحكومــي وتضمــن 
فــي فقراتــه تنفيذ اتفاق ســنجار 
وحــل مشــكلة النازحيــن فيهــا.

نازحو الموصل
داعــش  تنظيــم  ســيطرة  بعــد 
علــى الموصل فــي 10 حزيران 
نصــف  نحــو  نــزح   ،2014
مليــون مواطــن مــن المدينــة 
دهــوك  محافظتــي  باتجــاه 
وأربيــل، عــاد جــزء منهــم إلــى 
ــن مصــادرة  ــا م الموصــل خوف
تنظيــم داعــش ألمالكهــم، لكــن 
أكثــر مــن نصفهم بقــي في مدن 
اإلقليــم وال يــزال لغايــة اليــوم، 
فبعضهــم اســتقر بهــم الحــال 
ــراق، واآلخــر وجــد  خــارج الع
اســتقرارا معيشــيا في كردستان 
ويرفــض العــودة بســبب ضعــف 
الخدمــات فــي المدينــة، وجميــع 
هــذه العائــالت غيــر داخلــة فــي 

إحصائيــات وزارة الهجــرة.
ويقــدر أعــداد هــؤالء النازحيــن 
ألــف   400  -  300 بنحــو 
أفــاد  مــا  بحســب  شــخص، 
مجلــس أســر وعوائل الموصل، 
غيــر  اجتماعــي  )مجلــس 

رســمي(.
وال يخفــي بعــض النازحيــن من 
ــدن كردســتان  ــى م الموصــل إل
خشــيتهم مــن تســلط فصائــل 
ــة  ــى المدين الحشــد الشــعبي عل
االقتصــادي  الكبيــر  ونفوذهــا 
كمــا  والسياســي،  واألمنــي 
يــرى األســتاذ المتقاعــد عدنــان 

النعيمــي.

»نفــوذ  إن  عدنــان  يقــول 
الفصائل المســلحة وســيطرتها 
علــى العديــد مــن أوجــه الحيــاة 
ــس  ــق هاج ــل يخل ــي الموص ف
مــن  ويمنعنــا  لدينــا  خــوف 
العــودة، فضال عــن اإلجراءات 
ــة  ــت عملي ــي أعقب ــة الت األمني
وإمكانيــة  الموصــل  اســتعادة 
اعتمــاد وشــاية المخبر الســري 
اعتقــال  إلــى  تــؤدي  التــي 
أدلــة«. أي  األشــخاص دون 

اســتعادة  عمليــة  وخــالل 
دوائــر  ســجلت  الموصــل 
الهجــرة غالبيــة أهالــي المدينة 
ضمــن ســجالت النــزوح، حيــث 
العراقيــة  القــوات  اعتمــدت 
آليــة تقــوم علــى إخــالء ســكان 
إليهــا  تدخــل  التــي  المنطقــة 
الســيطرة  عليهــا  وتفــرض 
إلــى  العائــالت  بنقــل  وتقــوم 
الموصــل،  جنوبــي  مخيمــات 
وبعــد اســتقرار األوضــاع فيهــا 
إلــى مناطــق  القــوات  وتقــدم 
ــمح  ــة يس ــل المدين ــق داخ أعم
للســكان بالعــودة علــى اعتبــار 
أن الخطــر أصبــح بعيــدا عنهــم.
تأخــرت  العائــالت  آالف  لكــن 
بســبب  لســنوات  عودتهــم 
ــم  ــق بمنازله ــذي لح ــار ال الدم
الســيما فــي الجانــب األيمــن 
مــن الموصــل وخاصــة المنطقة 
المئــات  يــزال  وال  القديمــة، 
ــدون عــن مســاكنهم  ــم بعي منه
األصليــة لكنهــم يعيشــون داخــل 
مدينــة الموصــل بحســب غالبية 
العائــالت التــي تواصلنــا معهــا.
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ــر  ــرف الصخ ــة ج ــوي مدين تط
شــمالي محافظــة بابــل العراقيــة 
هــذه األيــام عامهــا الثامــن على 
التوالــي، تحــت حكم المليشــيات 
المرتبطــة بإيران، مع اســتمرار 
ألــف   200 قرابــة  تهجيــر 
عراقــي مــن ســكانها وســكان 
القــرى والقصبــات المجــاورة 
ــانية  ــي ال إنس ــن مناف ــا ضم له
وبعيــدة عن األخــالق والمروءة 
فــي بطــن الصحــراء أو أطــراف 

المــدن.
ويحيــى أهالــي المدينــة التــي 
القــرون  مــدى  علــى  عرفــت 
ضيافــة  بمحطــة  الماضيــة 
لجميــع العراقييــن ذكــرى دمــار 
الهجــوم  مدينتهــم ومســرحية 
عليهــا بدعــم قــوات الحــرس 
بقيــادة  اإليرانــي،  الثــوري 
الــذي  تقــوي  حميــد  الضابــط 
قــرب  الحقــا  مصرعــه  لقــي 
تكريــت عــام 2015، بمزيــد 
مــن الترقــب رافضيــن دعــوات 
ــت  ــي حاول ــن الت ــادة التوطي إع
مســلحة  ومليشــيات  أحــزاب 
ــى فتــرات متفاوتــة  تنفيذهــا عل

الماضيــة. بالســنوات 
جــرف  مدينــة  غــرار  وعلــى 
ــوب  ــى الجن الصخــر الواقعــة إل
محافظــة  بغــداد، ضمــن  مــن 
ــت  ــاً أخــرى بات ــإن مدن ــل، ف باب
العراقيــة  بالمــدن  تعــرف 
منزوعــة الســكان، مثــل يثــرب 
والعوجــة والســعدية وعزيز بلد 
والعويســات، ترفــض مليشــيات 
تابعــة إليــران االنســحاب منهــا 
بــل  اليهــا،  أهلهــا  وعــودة 
وترفــض حتــى دخــول قــوات 
األمــن العراقيــة النظاميــة إليها.
ولــم تتمكــن الحكومــات التــي 
تعاقبــت علــى حكــم العــراق منــذ 
ــف  ــح مل ــن فت ــام 2014، م ع
مدينــة جــرف الصخــر، الــذي 
يصفــه سياســيون ومراقبــون 
جنــراالت  بيــد  »ملــف  بأنــه 
اإليرانــي«  الثــوري  الحــرس 
حيــدر  حكومــة  فشــلت  وقــد 
ــول  ــى حل ــادي بالتوصــل إل العب
ــي تســيطر  مــع الميليشــيات الت

ــم تتحــدث  ــدة، فيمــا ل ــى البل عل
حكومــة عــادل عبــد المهــدي 
بخصــوص  جهــود  أي  عــن 
البلــدة، كمــا الحــال فــي حكومــة 
مصطفــى الكاظمــي التــي تبــدو 
غيــر مهتمــة أصالً بهــذا الملف، 
ــوزراء  ــس ال ــا كشــف رئي بينم
األســبق إيــاد عالوي، فــي وقٍت 
ســابق، أن »ملــف مدينــة جرف 
الصخــر بيــد أطــراف فــي إيــران 
ــان«، مــن دون تســميتها. ولبن
عراقييــن  سياســيين  لكــن 
يتحدثــون عــن رجــل حــزب هللا 
محمــد  العــراق  فــي  اللبنانــي 
كوثرانــي بأنــه مســؤول عــن 
هــذا الملــف بتكليــف إيرانــي.
النائــب الســابق عبــد الكريــم 
وقــت  فــي  تحــدث  عبطــان، 
»المــدى«،  لصحيفــة  ســابق 
ــاب  ــن ذه ــة ع ــة المحلي العراقي
أحــد وجهــاء عشــيرة الجنابيين 
ــي  ــي الت ــان الجناب ــيخ عدن الش
تقطــن المدينــة، وهــي األكثريــة 
ــل  ــعيا لح ــران س ــى إي ــا، إل فيه
المشــكلة«. مضيفــا أن الجنابــي 
وهنــاك  طهــران،  إلــى  ذهــب 
قالــوا لــه إن الحــل ليــس لدينــا 
إلــى  بالذهــاب  لــه  مشــيرين 
محمــد  مــع  واللقــاء  بيــروت 

كوثرانــي«.
ــم  ــان أيضــا ل ــي لبن ــع »ف ويتاب
يجــد شــيخ الجنابييــن الحــل، 
ــن  ــر م ــر أكب ــف أن األم واكتش
ذلــك، وعــاد دون أن يحصــل 
علــى جــواب على ســؤاله: لماذا 

ــرف؟«. ــكان الج ــود س ال يع
مــن  خليــط  حاليــا  وتســيطر 
ارتباطــا  األكثــر  الميليشــيات 
بإيــران، علــى بلــدة »جــرف 
مليشــيا  أبرزهــا  الصخــر«، 
وســرايا  هللا  حــزب  كتائــب 
الخراساني والعصائب، وكتائب 
اإلمــام علــي وحركــة النجبــاء، 
هــذه  وجميــع  اإلمــام  وجنــد 
الميليشــيات تُصنــف علــى أنهــا 
يــد إيــران فــي العــراق، وتمتلــك 
أجنحــة مســلحة لهــا في ســوريا 
إلــى جانــب نظــام األســد، وتبرر 
بصيغــة دائمــة، منعهــا لنازحــي 

ــأن  ــودة، ب ــر بالع ــرف الصخ ج
البلــدة ال تــزال غيــر آمنــة أو 
أن  إال  باأللغــام،  مليئــة  أنهــا 
الواقــع وما يُســّرب مــن مصادر 
محليــة وأخــرى أمنيــة تشــير 

ــاً. ــك تمام ــر ذل ــى غي إل
وفــي هــذا الســياق يقــول ضابط 
برتبــة عقيــد مــن قيــادة عمليات 
بابــل إن »جميع صنوف القوات 
ــة ممنوعــة مــن الدخــول  األمني
إلــى البلــدة، وذلــك بأوامــر ُعليا 
مــن وزارتي الداخليــة والدفاع، 
بــاءت  محــاوالت  عــدة  بعــد 
المدينــة  دخــول  فــي  بالفشــل 
بيــن عامــي 2017 و2019«.
عشــرات  »هنــاك  أن  مؤكــداً 
التأكيــدات مــن شــهود عيــان 
أمنيــة  ومصــادر  وسياســيين 
احتــواء  علــى  واســتخباراتية 
البلــدة علــى عشــرات األبنيــة 
حّولتهــا  التــي  الحكوميــة 
الميليشــيات إلى مراكــز احتجاز 
كســجون ســرية وورش تطويــر 

ســالح«.
»كثيــراً  أن  حديثــه  مســتكمالً 
ومنظمــات  المســؤولين  مــن 
المجتمــع المدنــي، ومنظمــات 
دوليــة حاولــت خــالل الســنوات 
الماضية دخــول البلدة، ومعرفة 
أن  إال  داخلهــا،  يحصــل  مــا 
الفصائــل المســلحة كانــت تهــدد 
مــن يســعى للدخــول »بالقتــل«، 
ــع  ــى م ــر حت ــذا األم ــدث ه وح

وبرلمانييــن«. مســؤولين 
ــة  ــس كتل ــد رئي ــه، أك ــن جهت م
ــان  ــي البرلم حــزب »الحــل« ف
العراقــي محمــد الكربولــي أن 
وفصائــل  سياســية  »جهــات 
وجهــات  وعصابــات  مســلحة 
جميعهــا  اجتمعــت  خارجيــة، 
»جــرف  بلــدة  احتــالل  علــى 
الصخــر« بعــد طــرد عناصــر 
منهــا،  »داعــش«  تنظيــم 
وتكــراراً  مــراراً  طالبنــا  وقــد 
ــد  ــادي وعب ــي العب ــن حكومت م
المهــدي بالدخــول إلــى البلــد 
ومــع اللغــز الصعــب الــذي يدور 
حولهــا، ومعرفــة أســباب عــدم 
ــي إليهــا  ــودة األهال الســماح بع

بالرغــم مــن تحريرهــا«.
مؤكــداً فــي تصريحــات صحافية 
بعضهــا  كثيــرة،  »إرادات  أن 
خارجيــة،  وأخــرى  داخليــة 
تمنــع عــودة أهالــي البلــدة إلــى 
منازلهــم، وهنــاك روايات كثيرة 
ــال  ــاكات وأفع ــود انته ــن وج ع
مشــبوهة وغير إنســانية تجري 
ــد  ــن ال يوج ــدة، ولك ــل البل داخ
ــا ال  ــك، كم ــد ذل ــا يؤك ــاك م هن

يوجــد مــا ينفــي«.
عضــو البرلمــان الحالــي النائب 
رعــد الدهلكــي أشــار إلــى أن 
»عــدم عــودة نازحــي جــرف 
الصخــر إلــى ديارهــم، يشــبه 
مــا يحــدث فــي مناطــق عراقيــة 
الديــن  وصــالح  ديالــى  مثــل 
مكــّون  يســكنها  والموصــل، 
واحــد )الســني(، وهــي حــركات 
تغييــر  إجــراء  إلــى  تهــدف 
ديموغرافــي فــي البــالد، وهــذا 
ــكل األحــوال ال يخــدم  ــر ب التغيي
العــراق، بل يخــدم دوال خارجية 
تعمــل على إعــادة برمجة بعض 
مــع  يتناســب  بمــا  المناطــق 

توجهاتهــا الطائفيــة«.
مبينــاً فــي بيــان لــه أن »نازحي 
جــرف الصخــر والمناطــق التــي 
تحتلهــا الجماعــات المســلحة، 
صعبــة،  أوضاعــاً  يعيشــون 
وبلغــت هــذه األوضــاع صعوبــة 
خــالل فتــرة جائحــة »كورونــا« 
وتراجــع الخدمــات التــي تقدمها 
الدولــة إليهــم، كمــا أن نازحــي 
مــن  بالرغــم  الصخــر  جــرف 
تشــتتهم فــي أكثــر مــن محافظــة 
مالحقــون  أنهــم  إال  عراقيــة، 
الســلطات  قبــل  مــن  دائمــاً 
ــاف  ــة لالختط ــة، وعرض األمني
اتهامهــم  بســبب  واالعتقــال 

بمــواالة »داعــش«.
ويســكن المنطقة تلك والمناطق 
مــن  خليــط  لهــا  المجــاورة 
العشــائر العربيــة التــي تمتهــن 
المواشــي  وتربيــة  الزراعــة 
والجبــور  الجنابييــن  أبرزهــا 
ــر  ــن والغري ــم والحمدانيي والدلي

والقراغــول
وتتكــون مــن مقاطعــات زراعية 

الفاضليــة  أبرزهــا  واســعة 
وصنيديــج والقراغــول فضــال 
لهــا  مالصقــة  بلــدات  عــن 
ــل  ــام المليشــيات مث ــا انتق طاله
اليوســفية واللطيفية والبحيرات 
واإلســكندرية وعشــرات القــرى 

الصغيــرة األخــرى. 
وعقــب اســتعادة الســيطرة على 
المدينــة فــي أكتوبــر 2014، 
ــي  ــة ف ــت الحكومــة المحلي أعلن
المنطقــة  ســتغلق  أنهــا  بابــل 
لثمانيــة أشــهر حتــى تطهيرهــا 
مــن األلغــام غيــر أن ذلــك مــا لم 

ــى اآلن.  ــدث حت يح
النقــاب عــن جرائــم  وكشــف 
قتــل جماعيــة طالــت العشــرات 
مــن أهــل المدينــة، إلــى جانــب 
اختطــاف وتغييب مئات آخرين، 
وســط مماطلــة مــن القضــاء في 
فتــح تحقيــق بجرائــم تطهيــر 

ــدة. ــه البل طائفــي تعرضــت ل
الصخــر  جــرف  بلــدة  وتعــد 
التــي تزيــد مســاحتها عــن 50 
ــى  ــع عل ــا، وتق ــرا مربع كيلومت
مســافة نحــو 60 كيلومتــرا إلــى 
جنــوب العاصمــة بغــداد، وإلــى 
الشــمال مــن محافظــة بابــل، 
ــة  ــدات العراقي ــن البل ــدة م واح
التي تســتولي عليها المليشــيات 
المســلحة وتمنــع عــودة أهلهــا، 
سياســية  محــاوالت  رغــم 
وحكوميــة إلقناعها باالنســحاب 
والعوجــة  يثــرب  مثــل  منهــا 
والعويســات  بلــد  وعزيــز 
ــدات أخــرى شــمال وغــرب  وبل
البــالد، ســيطرت عليهــا فصائــل 
مســلحة، صيــف العــام 2014، 
ومنعــت تلــك المليشــيات أهلهــا 
علــى  إليهــا،  العــودة  مــن 
ــع المحــاوالت  ــن جمي الرغــم م
ــا أطــراف سياســية  ــي بذلته الت

وحكوميــة
أحمــد الجنابــي وهــو عضــو في 
مجلــس البلــدة المحلــي وهــو 
ــم  ــي إقلي ــم ف ــازح أيضــا ويقي ن
كردســتان العراق، قال إن البلدة 
شــهدت فــي األيــام الماضيــة 
إطــالق نــار وانفجــارات ســمعت 
مــن خارجهــا وتبيــن أنها ناجمة 

عن تدريب ومناورات بالســالح 
الحــي مــن قبــل الفصائــل تتدرب 
على حرب الشــوارع واالشتباك 
القريــب مــا ينــذر بدمــار مــا 

تبقــى منهــا.
مبينــا فــي حديــث صحفــي أن 
ــر  ــي عش ــو الثان ــد ه ــذا العي ه
الــذي لــم يشــهده أهــل المدينــة 
ولــم ينعمــوا بــه، إذ يقيمــون في 
المخيمــات ومعســكرات النــزوح 
وســط اســتمرار فشل الحكومات 
كتائــب  إقنــاع  فــي  المتعاقبــة 
أخــرى  وفصائــل  هللا  حــزب 
معهــا بتــرك المدينــة وإعــادة 
هــذه  وتعتبــر  إليهــا،  أهلهــا 
ــون  ــاك للقان ــر انته ــة أكب الحال
ــام  ــذ ع ــي من ــتور العراق والدس
وتأكيــدا  اآلن  ولغايــة   2014
ــل المليشــيات  ــة توغ ــى حال عل

وســلطتها.
ــا أن المليشــيات صــارت  مضيف
أخيرا تفبرك هجمات وتفجيرات 
أيضــا علــى أطــراف المدينــة 
وإعالنهــا أنها هجمــات إرهابية 
لتنظيــم »داعــش«، بهدف خلق 
حجــة وتأكيــد مزاعمهــم فــي أن 
تركهــم المدينة ســيعيد العمليات 
اإلرهابيــة ويهــدد مدنــاً مجاورة 

. أيضا
تجريــف  عمليــات  أن  مؤكــدا 
بســاتين ومــدن ومناطــق كاملــة 
ــق أزمــة  مســتمرة بهــدف تعمي
دعــوات  وتكريــس  المدينــة 
منزوعــة  منطقــة  اعتبارهــا 
ــة  ــة بديل ــاد مدين ــكان وإيج الس

للســكان.
وأكــد، أن »وفــدا رفيعــا مــن 
رئيــس  قابــل  السياســيين 
مصطفــى  الســابق  الحكومــة 
ــل  ــه التدخ ــب من ــي وطل الكاظم
ــن 90  ــر م ــاة أكث ــاء معان إلنه
ألــف نســمة منعــوا مــن العــودة 
إلــى البلــدة، لكــن كالمــه لــم 

الوعــود«. يتجــاوز 
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ــة كأس  ــاح بطول ــل افتت لــم يخ
ــي  ــة والعشــرين ف ــم الثاني العال
مــن  العشــرين  األحــد  قطــر، 
نوفمبــر، وهو الحــدث الرياضي 
ــم،  ــتوى العال ــى مس ــرز عل األب
مــن لقــاءات سياســية عديــدة 
علــى هامشــه، كان أبرزها ربما 
ــي  ــس الترك ــاء األول للرئي اللق
رجــب طيــب أردوغــان بنظيــره 
المصــري عبد الفتاح السيســي، 
حيث اعتبرت المصافحة بينهما 
»خطــوة أولــى نحــو مزيــد مــن 
التطبيــع فــي العالقــات«، فيمــا 
كان للرئيــس الجزائــري عبــد 
ــر  ــب األكب ــون النصي ــد تب المجي
ــا  ــاءات، وأبرزه ــذه اللق ــن ه م
ــد الســعودي  ــي العه ــاؤه بول لق
محمــد بــن ســلمان، بعــد فتــور 
العالقــات بيــن البلديــن، وغيــاب 
بــن ســلمان عــن القمــة العربيــة 

فــي الجزائــر.
إن  التركــي،  الرئيــس  وقــال 
بينــه  تمــت  التــي  المصافحــة 
فــي  المصــري  نظيــره  وبيــن 
قطــر، يــوم افتتــاح البطولــة، 
كانــت خطــوة أولــى نحــو مزيــد 
مــن التطبيــع فــي العالقــات بيــن 
البلديــن، مضيفــا أن تحــركات 

أخــرى ســتليها.
عــن  تــرك«  »خبــر  ونقلــت 
أردوغــان تصريحــات أدلــى بها 
علــى متــن الطائــرة فــي رحلــة 
عودتــه مــن قطــر، حيــث قال إن 
طلــب أنقــرة الوحيــد مــن مصــر 

هــو تغيير أســلوبها تجــاه وضع 
تركيــا فــي البحــر المتوســط.

وكالــة  ذكــرت  جهتهــا،  مــن 
»األناضــول« التركية الرســمية 
أن الرئيــس أردوغــان »التقــى 
قــادة دول عربيــة علــى هامــش 
افتتــاح  حفــل  فــي  مشــاركته 
لكــرة  العالــم  كأس  بطولــة 
ــة  ــدم قطــر 2022 بالعاصم الق

الدوحــة«.
وأضافــت أّن أردوغــان »تبــادل 
بعــض  مــع  الحديــث  أطــراف 
القــادة فــي ملعــب البيــت خــالل 
ــة لدعــوة  ــه للدوحــة تلبي زيارت
أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن 
ــى  ــيرة إل ــي«، مش ــد آل ثان حم
نظيريــه  التقــى  أردوغــان  أّن 
عبــاس،  محمــود  الفلســطيني 
الفتــاح  عبــد  والمصــري 
السيســي، وملــك األردن عبــد 
هللا الثانــي، كمــا التقــى حاكــم 
دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، وولــي عهــد الكويت 
ــر  ــد الجاب الشــيخ مشــعل األحم
االتحــاد  ورئيــس  الصبــاح، 
الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( 

جيانــي إنفانتينــو.
لقاء تبون وبن سلمان

وفــي الســياق، التقــى الرئيــس 
الجزائــري عبــد المجيــد تبــون، 
أمــس األحــد، ولــي العهــد محمد 
بــن ســلمان، خــالل حفــل افتتاح 
ــال قطــر، وحصــل خــالل  موندي
اللقــاء حديث مطــول بين قائدي 

ــم الكشــف عــن  ــم يت البلديــن، ل
مضمونــه، لكنــه كشــف عــن 
ــن  ــة بي تطــور الفــت فــي العالق

الجزائــر والريــاض.
تقاريــر  إثــر  اللقــاء  وجــاء 
ــد تحدثــت عــن  ــت ق ســابقة كان
وجــود مشــكالت بيــن الجزائــر 
والريــاض حالــت دون مشــاركة 
ولــي العهــد فــي القمــة العربيــة 
احتضنتهــا  التــي  األخيــرة، 
الجزائــر فــي بدايــة نوفمبــر/ 

تشــرين الثانــي الجــاري.
يجــري  بينمــا  ذلــك  يأتــي 
مرتقبــة  لزيــارة  التحضيــر 
لولــي العهــد محمــد بــن ســلمان 
ــد  ــى رأس وف ــر عل ــى الجزائ إل
وزاري ومســتثمرين سعوديين، 
فــي حيــن لــم يتــم تحديــد موعــد 
ــن  ــي كان م ــد، والت ــارة بع الزي
ــبتمبر/  ــي س ــم ف ــرر أن تت المق
أيلــول الماضــي، قبــل أن تتأجــل 

ــة. ــر لحظ ــي آخ ف
 وكان غيــاب ولــي العهــد محمد 
بــن ســلمان عــن القمــة العربيــة 
األخيــرة فــي الجزائــر قــد أثــار 
جــدال سياســيا حــول المبــررات 
الحقيقيــة لهــذا الغيــاب، ففــي 
الوقــت الــذي أعلــن فيــه القصر 
الملكي أن التغيب يعود ألســباب 
مــن  توصيــة  نتيجــة  صحيــة 
األطبــاء لمحمــد بــن ســلمان، 
مســؤولة  مصــادر  كشــفت 
خــالل  الجديــد«،  لـ«العربــي 
الصحــي  المبــرر  أن  القمــة، 

ــم يكــن مانعــا لمشــاركة ولــي  ل
يتعلــق  األمــر  وإنمــا  العهــد 
بأســباب أخــرى لــم يتــم الكشــف 
عنهــا، يرجــح أن تكــون لهــا 
عالقــة برفــض جزائــري ألي 
ــة  ــي األزم ــعودية ف ــاطة س وس

بيــن الجزائــر والمغــرب.
السياســي  المحلــل  وقــال   
ــح  ــي تصري ــي، ف ــود صديق ميل
ــاء  ــد«، إن لق ــي الجدي لـ«العرب
الدوحــة، الــذي يعــد األول بيــن 
الرئيــس تبــون وولــي العهــد 
منــذ زيــارة الرئيــس الجزائــري 
إلــى الريــاض فــي ينايــر/ كانون 
ضمــن  هــو   ،2020 الثانــي 
مؤشــرات كثيــرة تؤكــد علــى 
الجزائريــة  العالقــات  تجــاوز 
الســعودية مشــكالت سياســية 
كانــت قــد حدثــت خــالل الفتــرة 
الســابقة، وبعضها مــن مخلفات 

أزمــة عــام 2017«.
وأضــاف صديقــي: »أعتقــد أن 
الجزائــر والرياض تبحثان اآلن 
علــى خــط عالقــة اســتراتيجية، 
مــن  مجموعــة  أن  وخاصــة 
ــة والدوليــة  المتغيــرات اإلقليمي
وضعــت البلديــن ضمــن النســق 
ــة  ــف الداعم ــن المواق نفســه م
المشــتركة،  لمصالحهمــا 
والسياســية  االقتصاديــة 

خاصــة«.
»الموقــف  أن  إلــى  وأشــار 
للريــاض  الداعــم  الجزائــري 
خــالل أزمــة قــرار أوبــك+ مــع 

وبيــان  المتحــدة،  الواليــات 
ــة  ــية القم ــي عش ــر الملك القص
العربيــة والــذي يؤكــد علــى أنــه 
يمكــن للجزائــر أن تعتمــد علــى 
العالقــة  أن  يؤكــد  الريــاض، 
وهــي  كبيــر،  تطــور  باتجــاه 
بحاجــة إلــى خطــوة لتكريــس 
الزيــارة  أن  ونعتقــد  ذلــك، 
ــد ستحســم  ــي العه ــة لول المقبل
ذلك وتضــع العالقات الجزائرية 
الســعودية علــى الخــط الــذي 

يجــب أن تكــون عليــه«.
التقــى  أيضــاً،  الســياق  وفــي 
الدوحــة  فــي  تبــون  الرئيــس 
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي 
خــالل الشــهر الجــاري الرئيــس 
ــة  ــة العربي ــد القم المصــري بع
ــود  ــززت وج ــي ع ــرة الت األخي
تجــاه  المواقــف  فــي  تبايــن 
ــص  ــية تخ ــا أساس ــالث قضاي ث
ــا والمصالحــة  ــي ليبي ــة ف األزم
الوطنية الفلســطينية وأزمة سّد 
ــث  ــاء الثال ــو اللق النهضــة. وه
غضــون  فــي  الرجليــن  بيــن 
ــاءات  ــد لق الشــهر الجــاري، بع
قمــة الجزائــر ثــم قمــة شــرم 

الشــيخ.
 كمــا التقــى الرئيــس تبون بملك 
األردن عبــد هللا الثانــي خــالل 

افتتــاح كأس العالــم.
يشــيد  الجزائــري  الرئيــس 
ــر    ــال قط ــم موندي ــة تنظي بروع
وخــالل الحفــل، التقــى الرئيــس 
تبــون بأميــر قطر تميــم بن حمد 

ــل كأس  ــتغل حف ــي، واس آل ثان
العالــم إلعــالن رســائل دعــم 
سياســي كبيــر لقطــر، فــي ظــل 
تطــور غيــر مســبوق للعالقــات 
ــن  ــى الصعيدي ــن عل ــن البلدي بي

السياســي واالقتصــادي.
وقــال تبــون فــي تصريــح لقنــاة 
الــكأس القطريــة عقــب حفــل 
افتتــاح مونديــال كــرة القــدم، 
أروع  مــن  كان  »التنظيــم  إن 
مــا يكــون ويشــرف دولــة قطــر 
الشــقيقة والعالــم العربــي ككل، 
وروعــة التنظيــم دحضــت كل 
التــي  واألقاويــل  االدعــاءات 
ســبقت انطالق هذا المونديال«.
الشــيخ  قطــر،  أميــر  ودشــن 
ــي  ــي، ف ــد آل ثان ــن حم ــم ب تمي
كلمــة مقتضبــة، افتتــاح بطولــة 
كأس العالــم الثانيــة والعشــرين 
فــي قطــر، داعيــاً إلــى أن تكــون 
مناســبة لـ«االحتفــاء بالتنــّوع 
وتعزيــز  االختــالف  واحتــرام 
بيــن  اإلنســاني  التواصــل 

الحضــارات«.

بطولة كأس العالم في قطر: احتفاء عربي وإسالمي وتجمع 

لقادة أهم دول المنطقة                                          بغداد/ السفراء
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لــم يعــد الحديــث عن عــدم إقحام 
ــا  ــي الرياضــة مقنعً السياســة ف
للكثيــر مــن المتابعيــن، حتــى إن 
ــادي  عــال صــوت الخطــاب المن
التشــابكية  فالعالقــات  بذلــك، 
المختلفــة  الحيــاة  لمســارات 
ــال  ــن المج ــت الفواصــل بي أذاب
ــت  ــا بات ــة بعدم ــر، خاص واآلخ
القضايــا كلهــا مربوطــة في عقد 
ــه  ــة من واحــد، إذا انفرطــت حب

ــه. ــد بأكمل ــرط العق انف
وإن كان الفصل بين المفهومين 
قديًمــا أمــًرا مقبــواًل فــي ضــوء 
حينهــا  المتاحــة  اإلمكانــات 
ومســتوى التطــور آنــذاك، فــإن 
الوضــع اليــوم بــات مختلفًــا، إذ 
أصبحت السياســة حاضرة بقوة 
فــي شــتى المجــاالت، الرياضــة 
والديــن والفــن واإلعــالم، حتــى 
االقتصــاد تحــول إلــى ســاحة 
مبــارزة سياســية فــي المقــام 
ــن  ــتقاًل ع ــا كان مس األول بعدم
ــس  ــت لي ــذ وق ــب من ــذا الرك ه

ــد. بالبعي
وتحولــت األحــداث الرياضيــة 
كبيــرة  ســاحة  إلــى  الكبــرى 
للسياســة، ســواء كانت سياســة 
كيانات ودول أم سلوكيات أفراد 
وجماعــات، وهــو مــا توثقــه 
النســخ الســابقة مــن االحتفاالت 
الرياضيــة الكبرى، ككأس العالم 
واألولمبيــاد والبطــوالت القارية 
واإلقليمية، التي طغت السياســة 

علــى كثيــر مــن أجوائهــا.
ولــم يكــن مونديــال قطر 2022 
بمعــزل عــن هــذا المســار، إذ 
األولــى  اإلرهاصــات  تشــير 
إلــى تحولــه هــو اآلخــر إلــى 
منصــة كبيــرة ومســرح عالمــي 
لتعبيــر الشــعوب عــن قضاياهــا 
التعبيــر  تســتطيع  ال  التــي 
فالزخــم  بلدانهــا،  فــي  عنهــا 
اإلعالمــي العالمــي الــذي يخيــم 
ــات  ــث مئ ــال، حي ــى الموندي عل
الوســائل اإلعالميــة مــن البلدان 
ــري  ــة، والحضــور الجماهي كاف
مــن عشــرات الــدول، ومســاحة 
الممنوحــة  النســبية  الحريــة 
احتمــاالت  وتراجــع  للجميــع، 
االســتهداف األمنــي الســلطوي، 
ــك كان يحفــز المواطنيــن  كل ذل
للتعبيــر عــن قضاياهــم الوطنيــة 
تجمــع  أكبــر  أمــام  والقوميــة 
جماهيــري وإعالمي فــي العالم.
القضيــة الفلســطينية.. الحاضــر 

األبرز
كعــادة مثل تلــك المحافل الدولية 
الفلســطينية  القضيــة  كانــت 
الحاضــر األبرز، فمنذ الســاعات 
البطولــة  النطــالق  األولــى 
اكتظــت شــوارع قطــر وطرقهــا 
باألعــالم  للمالعــب  المؤديــة 
الفلســطينية، ورغــم أن منتخــب 
فــي  مشــارك  غيــر  فلســطين 
المونديــال، فــإن حجــم األعــالم 
المرفوعــة خــالل األيــام األولــى 
مــن البطولــة يفوق أعالم الكثير 

ــاركة. ــات المش ــن المنتخب م

مــع  الفلســطينيون  ويحــرص 
ــة  ــة أو دولي ــبة إقليمي كل مناس
علــى التذكيــر بقضيتهم العادلة، 
وتســليط الضــوء عليهــا بيــن 
ــام شــعوب  ــن واآلخــر، أم الحي
ظــل  ففــي  وإعالمــه،  العالــم 
التخاذل السياســي من حكومات 
ــم  ــن أمامه ــم يك ــم ل ودول العال
إال الشــارع كمنصــة للنضــال 
والــذود عن قضيتهم التاريخية.
الدعــم هنــا ال يتوقف على أبناء 
الشــعب الفلســطيني فحسب، بل 
إن المشــاركين مــن الجنســيات 
ــوق  ــا يف ــرى ربم ــة األخ العربي
وهــو  الفلســطينيين،  أعــداد 
الفيديــو  مقاطــع  وثقتــه  مــا 
المصــورة التــي كشــفت عــن 
ــة،  ــي واضــح للقضي دعــم عرب
المرفوعــة،  الشــعارات  عبــر 
واألعــالم المنتشــرة، والمواقف 
الواضحــة التــي مــن أبرزهــا 
رفــض التحــدث إلــى وســائل 
اإلعالم اإلســرائيلية التي تغطي 

ــال. ــات الموندي فعالي
وبينمــا ال يســتطيع المصريــون 
األعــالم  رفــع  والتونســيون 
الفلســطينية فــي بالدهم، خشــية 
االســتهداف األمني من ســلطات 
أنظمتهــم المطبعــة مــع دولــة 
االحتــالل، التــي تتعامــل مــع 
الفعاليــات الداعمــة لفلســطين 
كجريمــة قــد تــزج بصاحبهــا 
الســجون  قضبــان  خلــف 
والمعتقــالت، إذ بهــم يجــدون 
فــي مونديــال قطــر فرصتهــم 
ــة  ــم للقضي ــن دعمه ــر ع للتعبي
الفلســطينية عبــر رفــع األعــالم 

الشــعارات. وترديــد 

القطريــون.. التأكيد على رفض 
التطبيع

لــم يجــد القطريــون فرصة كتلك 
ــم القاطــع  ــى رفضه ــد عل للتأكي
للتطبيــع، ففــي الوقــت الــذي 
تهــرول فيــه حكومات وشــعوب 
بعــض البلــدان المجــاورة لهــم، 
التــي أبرمــت اتفاقــات ســالم مع 
ــة االحتــالل خــالل العاميــن  دول
الماضيين فيمــا عرف بـ«اتفاق 

إبراهام«، 
بموقفهــم  يتمســكون  بهــم  إذ 
قبــل  التوجــه  لهــذا  الرافــض 
الفلســطينية  القضيــة  حلحلــة 
وحصــول الشــعب الفلســطيني 

ــه. ــى حقوق عل
وزخــرت منصــات السوشــيال 
المقاطــع  بعشــرات  ميديــا 
ــن  ــن قطريي المصــورة لمواطني
يرفعــون األعــالم الفلســطينية 
ويرفضــون الحديث إلى وســائل 

اإلعــالم العبريــة، بل إن بعضهم 
يــروج للقضيــة العروبية األبرز 
مــن خــالل توزيــع هدايــا علــى 
عليهــا  األجانــب  المشــجعين 

ــطيني. ــعار الفلس الش

ويتماشــى هــذا التوجه الشــعبي 
مــع الموقف الرســمي القطري، 
ــع  ــد اســتبعدت الدوحــة تطبي فق
مــع  الدبلوماســية  العالقــات 
»إســرائيل« في الوقــت الراهن 
بحســب وزيــر الخارجيــة محمــد 
بــن عبــد الرحمــن آل ثاني، ففي 
»أكســيوس«  لموقــع  حديثــه 
األمريكــي قبــل أســابيع قــال: 
ــاالت  ــاك احتم ــا كان هن »عندم
الفلســطينيين،  مــع  للســالم« 
ــل  ــذا األم ــدت ه ــالده فق ــن ب لك
بعــد حــرب غــزة عامــي 2008 

ــه. ــق قول و2009، وف
ورغــم إقامــة عالقــات تجاريــة 
وافقــت  حيــث  البلديــن،  بيــن 
اســتضافة  علــى  الدوحــة 
ــي  ــرائيلي ف ــاري إس ــب تج مكت
مســألة  فــإن  التســعينيات، 

التطبيع الدبلوماسي واالنضمام 
إلــى قطــار إبراهام كمــا هو حال 
اإلمــارات والبحريــن والمغــرب 
قضيــة  تــزال  ال  والســودان، 
عالقــة »فــي ظــل غيــاب التــزام 
حقيقــي بحل الدولتين« بحســب 

الوزيــر القطــري.

السوريون.. الثورة حاضرة

حــرص الســوريون علــى إظهار 
أيقونــات ثورتهــم ضــد نظــام 
الحضــور  خــالل  مــن  األســد 
بكثافــة ورفــع أعــالم الثــورة في 
الشــوارع والممــرات الرئيســية 
علــى مداخل ومخــارج المالعب 
القطريــة وفي مناطق التجمعات 
الجماهيريــة، حيــث تبنــى عــدد 
مــن أبنــاء الثــورة وداعميهــا 
الثــورة  علــم  لرفــع  مبــادرة 
المشــجعين  احتفــاالت  فــي 

بالمونديــال.
مــن  العديــد  انتشــرت  وقــد 
المصــورة  الفيديــو  مقاطــع 
يتجولــون  ســوريين  لشــباب 
فــي الشــوارع القطريــة مرتدين 
الثــورة،  أعــالم  ورافعيــن 
أخــرى  مقاطــع  ظهــرت  كمــا 
الــزي  يرتــدون  لمواطنيــن 
األعــالم  ويرفعــون  الخليجــي 
ذاتهــا، فــي محاولــة لإلبقــاء 
علــى جــذوة الثــورة مشــتعلة 
ــي  ــر ف ــع الغفي ــذا الجم ــام ه أم
ظــل االنتكاســات التــي تعرضــت 
بســبب  مؤخــًرا  الثــورة  لهــا 
ــة  ــوى الداعم ــض الق ــي بع تخل
فــي  واالنخــراط  ســابقًا  لهــا 
مســار التطبيــع مــع نظام األســد 

بحتــة. سياســية  لحســابات 
مــن  واحــدة  قطــر  وتعــد 
القليلــة  العربيــة  الســاحات 
التي يُســمح فيها للمعارضين 
عــن  بالتعبيــر  الســوريين 
آرائهــم ودعــم ثورتهــم، فــي 
ظــل الموقــف الرســمي للدولــة 
والداعــم للثــورة منــذ انطالقهــا 
الدولــة  إنهــا  فــي 2011، إذ 
ــت  ــي رفع ــدة الت ــة الوحي العربي
فــوق قنصليــة ســوريا لديهــا 
علــم الثــورة وليــس علــم النظام 

كبقيــة دول المنطقــة.
وكانــت هنــاك احتجاجــات قويــة 
مــن المعارضــة الســورية حيــن 
ــام الســوري  ــم النظ ــرض عل ُع
الرســمي - بــداًل مــن علم الثورة 
الســورية - ضمــن أعــالم الدول 
ــة  ــاح بطول ــي افتت ــاركة ف المش
كأس العــرب التــي احتضنتهــا 
قطــر فــي ديســمبر/كانون األول 

 ،2 0 2 1
حيــث فوجئــوا بــه خــالل ترديــد 
ســوريا  نشــيد  مــن  مقطــع 
الوطنــي )حمــاة الديــار(، إال أن 
القائــم باألعمــال لــدى الســفارة 
الســورية فــي دولــة قطــر، بــالل 
فــي  كشــف  قــد  كان  تركيــة، 
حديثــه لـ«القــدس العربــي« أنه 
»بعــد رفــع علم النظــام تواصلنا 
مــع األشــقاء القطرييــن، وأكدوا 
مــا جــرى ال  كل  أن  بدورهــم 

الحــدث  إطــار  عــن  يخــرج 
الرياضــي البعيــد كل البعــد عــن 

الشــأن السياســي«.

اإليرانيــون.. االحتجــاج خــارج 
الحــدود

اســتغل اإليرانيــون هــذا الحــدث 
الضخــم والوســائل اإلعالميــة 
العالميــة التــي تغطيــه لتوصيــل 
رســالتهم للعالــم احتجاًجــا علــى 
األوضــاع السياســية والحقوقية 
بالدهــم،  فــي  واالقتصاديــة 
الالعبــون  ذلــك  فــي  تشــارك 
ــع  ــث امتن ــا، حي ــور معً والجمه
أداء  عــن  المنتخــب  العبــو 
النشــيد الوطنــي قبــل مباراتهــم 
االفتتاحيــة فــي البطولــة مــع 
ــي 21  ــت ف ــي أقيم ــرا الت إنجلت
نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالــّي 
بنتيجــة هــي  فيهــا  وخســروا 
األســوأ علــى مــدار مشــاركاتهم 
الموندياليــة، إذ منيــت شــباكهم 
ــن. ــل هدفي ــداف مقاب ــتة أه بس
ــون الصمــت  ــزم الالعب ــد الت وق
أثنــاء عــزف نشــيد بالدهــم فــي 
الــذي  الدولــي  خليفــة  ملعــب 
وظهــروا  المبــاراة،  احتضــن 
جاديــن وتبــدو عليهــم عالمــات 
ــب  ــب المنتخ ــدة، وكان الع الح
إحســان حــاج صافــي عشــية 
دعمــه  أعلــن  قــد  المبــاراة 
قائــاًل:  اإليرانيــة  للتظاهــرات 
»نحــن معهــم. ونحــن ندعمهــم. 
ونحــن نتعاطــف معهــم«، فيمــا 
للفريــق  الفنــي  المديــر  علــق 
كارلــوس كيــروش علــى هــذا 
الموقــف بــأن العبيــه »أحــرار 

فــي االحتجــاج«.

المظاهــرات  وتتواصــل 
شــوارع  فــي  االحتجاجيــة 
إيــران منــذ أكثــر مــن شــهرين، 
وذلــك علــى خلفيــة وفاة الشــابة 
مهســا أمينــي بينمــا كانــت رهن 
احتجــاز شــرطة األخــالق، وتعد 
ــن  ــدة م ــات واح ــك االحتجاج تل
أكثــر التحديــات للنظــام اإليراني 
منــذ الثــورة اإلســالمية عــام 
1979، حيــث ُرفعــت شــعارات 
ــدم  ــام وه ــقاط النظ ــب بإس تطال

ســلطة الماللــي.
ومــن الملعــب إلــى المدرجــات، 
حيــث رفعت مشــجعات إيرانيات 
شــعارات النصــر وحملن الفتات 
تطالــب بحريــة المــرأة مكتــوب 
إليــران«  »الحريــة  عليهــا 
إيــران«،  لنســاء  و«الحريــة 
وعلــى أنغــام الموســيقى دوى 
هتــاف »امــرأة.. حياة.. حرية« 
ــت  ــب،  وكان ــات الملع ــي جنب ف
المناهضــة  الشــعارات  تلــك 
ــي حاضــرة هــي  للنظــام اإليران
ــث  األخــرى خــارج اإلســتاد حي
المشــجعين  بعــض  ارتــدى 
قمصانًــا مرســوًما عليــه قبضــة 
»زان،  كلمــات  وفوقهــا  اليــد 
وأخــرى  أزادي«،  زندغــي، 
ــة  ــران، ملون ــا خريطــة إي عليه

بألــوان العلــم اإليرانــي، وعليها 
تطالــب  احتجاجيــة  شــعارات 

بحريــة المــرأة اإليرانيــة.
توظيــف  اإليرانيــون  واعتــاد 
مثــل تلــك الفعاليــات للتعبير عن 
مطالبهــم الحقوقيــة والسياســية 
انتهــاكات  علــى  واالحتجــاج 
ــال  ــي موندي ــي، فف ــام المالل نظ
روسيا 2018، رفعوا شعارات 
مشــابهة لتلــك التــي رفعوهــا 
ــق االتحــاد  ــي قطــر، فيمــا عل ف
الدولــي لكــرة القــدم حينهــا بأنه 
سمح لمشــجعين إيرانيين بحمل 
الفتــات احتجاجيــة فــي أثنــاء 
مبــاراة منتخــب بالدهــم ضــد 
نظيــره المغربــي فــي المونديــال 
ــا أنهــا شــعارات  الروســي، الفتً

ــية. ــة وليســت سياس اجتماعي
الرياضــي  غيــر  التوظيــف 
عنــد  يتوقــف  ال  للمونديــال 
القضايــا السياســية والوطنيــة 
ــا  ــى قضاي ــل يتطــرق إل ــط، ب فق
الهويــة والثقافــة والديــن كذلك، 
وهــو مــا يمكــن قراءتــه فــي 
دفاًعــا  المرفوعــة  الشــعارات 
عــن الهويــة العربية اإلســالمية 
وضــرورة احتــرام ثقافــة الدولة 
المســتضيفة للحــدث، الذي القى 
الشــارع  لــدى  كبيــًرا  تفاعــاًل 
العربــي واإلســالمي فــي مقابــل 

ــي. ــوم غرب هج
لــم يكــن مونديــال قطــر الحــدث 
الوحيــد الــذي توظفــه الشــعوب 
ــل  ــا، فمث ــن قضاياه ــر ع للتعبي
تلــك الفعاليــات باتــت متنفًســا 
للشــعوب المقهــورة فــي بالدهــا 
التــي تعانــي مــن تضييــق خنــاق 
وكبــت وانتهــاكات إذا مــا عبرت 
تلــك  أو  هنــاك،  آرائهــا  عــن 
التــي تواجــه تحديــات لتحصيــل 
حقوقهــا، وعليــه تجــد فــي ذلــك 
فرصــة مواتيــة لكشــف همومها 
الوطنيــة علــى مــرأى ومســمع 

مــن الجميــع.

مونديال قطر.. كيف ُيستخدم كمنصة للتعبير عن قضايا الشعوب؟
بغداد/ السفراء
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خــالل مراســم تتويــج االرجنتين 
 ،2022 العالــم  كأس  بلقــب 
ــد  ــن حم ــم ب ــدى الشــيخ تمي أه
آل ثانــي، أميــر دولــة قطــر، 
»البشــت« القطــري إلــى النجــم 
ميســي،  ليونيــل  األرجنتينــي 
ــض  ــت بع ــرف حاول ــو تص وه
ــه  ــة مهاجمت الصحــف العنصري

وتفســيره بطريقــة غريبــة.
وســلطت الصحافــة األرجنتينيــة 
الضــوء على معنــى إلباس أمير 
قطــر »البشــت« لميســي وقالت 
صحيفــة »ال ناســيون«: »هــذه 
العبــاءة تعــادل البدلــة الرســمية 
ــا  ــم، أهداه ــة دول العال ــي بقي ف
أميــر قطــر إلــى ميســي كعالمــة 
ــو محــارب  ــرام، فه ــى االحت عل

انتصــر لبلــده«.
بينمــا احتفــى المغــردون العرب 
منهــم  كثيــراً  بالتصــرف، ألن 
يعرفــون داللتــه، ومعنــى إهــداء 
العــرب البشــت إلى شــخص ما، 
وكونــه أحــد العناصر األساســية 
فــي لبــاس الرجــل الخليجــي، 
ــي  ــة ف ــة والوجاه ــز األناق ورم

المناســبات الرســمية.

البشــت هــو عبــاءة يرتديهــا 
ــا  ــل م ــه لتمث ــوق ثياب ــل ف الرج
يمكــن اعتبــاره تتويجــاً للشــكل 
الجزيــرة  فــي  للرجــل  العــام 
العربيــة، كمــا يعــد رمــزاً ثقافيــاً 
بالهويــة  االرتبــاط  عميــق 
العربيــة، حيــث يعود اســتخدامه 
إلــى أكثــر مــن 2000 عــام، 
مــروراً بعصــور صــدر اإلســالم 

ــا. ــا بعده وم
يبــدأ لبــس البشــت مــن األكتاف 
لــه  ليســت  القدميــن،  وحتــى 
أكمــام، ولكــن لــه فتحتــان مــن 
أجل إخراج اليدين من خاللهما. 
والطريقــة المتعــارف عليها في 
لبــس البشــت بالخليــج، هــي أن 
توضــع اليــد اليمنــى داخــل الكــم 
الخــارج  فــي  وتبقــى  األيمــن 
للمصافحــة والســالم، مــع إبقاء 
اليــد اليســرى فــي الداخــل تلملم 
ــي  ــد المش ــت عن ــراف البش أط

والحركــة.
لــون  يكــون 

ــاً أو  ــا أبيــض أو بني البشــت إم
أســود، كمــا يوجــد فيــه تطريــز 
ــا  ــاً م ــة، وغالب ــن الرقب ــدأ م يب
يكــون التطريز باللــون الذهبي، 
وأحيانــاً قــد تكــون »البشــوت« 
الفاخــرة مطرزة بخيــوط الذهب 

الحقيقيــة.
وكانــت تعتبــر رداء الوجاهــة 
ــي  ــه العــرب ف ــذي كان يرتدي ال
الماضــي، ابتداء مــن الوجهاء، 
ووصــوالً إلــى عامــة الناس في 

جــل األوقــات. 

تســمى عــادة إهــداء البشــت 
أو  بـ«الخلعــة  العبــاءة  أو 
ــح  التشــريفة«، وهــو مصطل
يُشير إلى المالبس الشرفية 

لتــي  ا

قدََّمهــا الحــكام قديمــاً بوصفهــا 
ــل  ــي حف ــاً ف رداًء شــرفياً، غالب
تعييــن لمنصــب عــام، أو هديــة 
خاصــة. رمزيــة  لهــا  قيّمــة 

الخلعــة فــي  وأول مــن خلــع 
اإلســالم رسول هللا سيدنا محمد 
صلــى هَّللاَّ عليــه وســلم، عندمــا 
خلــع بردتــه علــى الشــاعر كعب 
بــن زهيــر، وقــد ســار الخلفــاء 

الراشــدين من 
ه  بعــد

ــى نهجــه. عل
المدينــة  إلــى  ذهــب  كعــب 
المنــورة خفيــة، وقــد اطمــأن 
قلبــه لإلســالم وشــعر بالنــدم 
علــى مــا فعــل، وخــرج فــي 
ــى  ــول هللا صل ــه رس ــس ب مجل
هللا عليه وســلم، وأصحابه دون 
أن يُعـَـّرف نفســه، وعندمــا أيقن 
ــه،  ــو عن ــوف يعف ــي س أن النب
ــدة  ــد قصي ــه وأنش ــه بنفس عّرف
ــد  ــول هللا، وق ــا رس ــدح فيه يم
أعجــب بهــا النبــي، وخلــع 
بردتــه، وأهداهــا إلــى كعــب 

ــر. ــن زهي ب
وكانــت »الُخلــع« فــي 
العباســي،  العصــر 
تشــتمل  مــا  غالبــاً 
علــى عمامــة مذّهبة، 
مبطنــة.  وعبــاءة 
الخلــع  وتنوعــت 
العباســيين،  أيــام 
تختلــف  وكانــت 
قيمتهــا بالنســبة 
تخلــع  لمــن 
عليــه، كل 

مركــزه حســب 

علــى  أيضــاً  تُخلــع  وكانــت 
ــم  ــعاراً بتوليه ــة؛ إش والة الدول
عنهــا  ويســتعاض  منصبهــم، 

أحيانــاً بقــدر مــن المــال
أمــا اليــوم فيعتبــر البشــت رمــزاً 
للتشــريف والمكانــة االجتماعية 
ورمــزاً  الخليــج،  دول  فــي 
العائلــة  أفــراد  بيــن  للمكانــة 
المالكة واألثرياء وذوي المكانة 

العاليــة. االجتماعيــة 
وعندمــا يهديــك حاكــم دولــة، 
ــك،  ــى كتف ــه عل ــت ويضع البش
فهــذا أعلــى وســام وتكريــم فــي 

ــة. ــة الخليجي الثقاف

البشت داللة عربية في محلها

متابعة/ السفراء
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ال تــزال االحتجاجــات فــي إيران 
توقــف،  دون  مــن  مســتمرة 
تحذيــرات  مــن  الرغــم  علــى 
مســتمرة من القوات والسلطات 
محاكمــات  وبــدء  اإليرانيــة، 
وإصــدار  معتقليــن  محتجيــن 
أحــكام إعــدام ضــد بعضهــم.

خــالل  االحتجاجــات  وشــهدت 
األيــام األخيــرة فصــالً عنيفــاً 
ــي  ــدن، غرب ــن الم ــدد م ــي ع ف
إيــران، مخلفــة عشــرات القتلى 

والجرحــى مــن المحتجيــن.
االحتجاجــات  هــذه  وفجــرت 
وفــاة الشــابة مهســا أمينــي فــي 
الســادس عشــر مــن ســبتمبر/
ــد توقيفهــا  ــول الماضــي، بع أيل
مــن قبــل شــرطة اآلداب فــي 
طهــران علــى خلفيــة »عــدم 
االلتــزام بمعاييــر الحجــاب«.

إيرانيــة  مواقــع  وبحســب 
معارضــة وشــبكات التواصــل 
القــوات  فــإن  االجتماعــي، 
اإليرانيــة قتلــت خــالل األيــام 
األخيــرة مــا ال يقــل عــن 35 
متظاهــراً فــي مــدن كرديــة عدة 
شــمال غربــي إيــران، منهــم 7 
قتلــى خــالل اليوميــن الماضيين 

فــي مدينــة جوانــرود التابعــة 
والتــي  كرمانشــاه،  لمحافظــة 

شــهدت أحداثــاً داميــة
وجــرى تــداول مقاطــع مصــورة 
على نطاق واســع على شــبكات 
االجتماعــي، خــالل  التواصــل 
اليوميــن األخيريــن، تتضمــن 
النــار  إطــالق  عــن  مشــاهد 
باتجــاه المحتجين، وتُظهر جثثا 
ومصابيــن في الشــوارع بمدينة 
جوانــرد، وهــو ما دفع مشــاهير 
الرياضييــن  مــن  إيرانييــن 
والفنانيــن واإلعالميين لإلعالن 
عــن تضامنهــم مــع المحتجيــن 
انتقــادات  وتوجيــه  األكــراد، 
الســلطات  تعامــل  لطريقــة 
وقــوات األمــن معهــم بوحشــية
االحتجاجــات  تطــورت  كيــف 

أخيــراً 
كانــت مــدن غربــي إيــران مــن 
المعاقــل الرئيســية لالحتجاجات 
الواســعة فــي إيــران منــذ وفــاة 
ــة مهســا أمينــي  الشــابة الكردي
خــالل ســبتمبر/أيلول، والتــي 
طالت نحــو 150 مدينة إيرانية 
شــهدت  البــالد.  أنحــاء  فــي 
االحتجاجات في المدن اإليرانية 

حالــة صعــود وهبــوط، كمــا هــو 
الحــال أيضــاً فــي بقيــة المناطق 
اإليرانيــة، لكنهــا اســتمرت مــن 

دون توقــف.
ــد  ــي، وبع ــر الحال ــالل نوفمب خ
واســعة  دعــوات  انتشــار 
للتظاهــر واإلضــراب فــي ذكرى 
نوفمبر/تشــرين  احتجاجــات 
الثانــي 2019، شــهدت معظــم 
المــدن اإليرانيــة إلــى جانــب 
ومــدن  طهــران  العاصمــة 
وإقفــال  احتجاجــات  أخــرى، 

التجاريــة. للمحــال 
خــالل االحتجاجــات األخيــرة، 
ســقط قتلــى فــي مدينــة مهابــاد 
الكرديــة في آذربيجــان الغربية، 
تشــييع  مراســيم  وتحولــت 
تظاهــرات  إلــى  جثامينهــم 
واســعة، شــاركت فيهــا حشــود 
كبيــرة، قــام خاللهــا البعــض 
المقــرات  بإحــراق عــدد مــن 
بيــوت  ومهاجمــة  الحكوميــة 
عناصــر محليــة فــي الحــرس 

الثــوري.
ــن  ووقعــت مواجهــات حــادة بي
ــة  ــوات اإليراني ــن والق المحتجي
إلــى  أدى  مــا  مهابــاد،  فــي 

ــى شــبكات  انتشــار دعــوات عل
التواصــل للتظاهــر فــي بقيــة 
ســكان  مــع  تضامنــاً  المــدن 
مدينــة  شــهدت  إذ  مهابــاد، 
بــوكان القريبــة منها احتجاجات 
وأعمــال عنف، قتل فيها حســب 
مواقــع إيرانيــة معارضــة قرابة 
10 أشــخاص وتمــت مهاجمــة 
بيــوت عناصــر فــي الحــرس 
وإحراقهــا. ثــم انتقلــت العــدوى 
إلــى مــدن كرديــة أخــرى، مثــل 
ــرود فــي محافظــة  ــة جوان مدين
كرمانشــاه. كمــا شــهدت مدينــة 
محافظــة  مركــز  ســنندج، 
كردســتان، أيضــاً احتجاجــات 
أربعينيــة عــدد  إحيــاء  خــالل 

ــى. ــن القتل م
والالفــت أيضــاً فــي احتجاجــات 
المناطــق الكرديــة فــي إيــران 
هــو انخــراط رجــال الديــن الكرد 
الســنة فيهــا، حيــث انتشــرت 
خــالل األيــام األخيــرة فيديوهات 
عــدة تظهــر بيانــات جماعيــة 
ــة  ــاء الجمع لعشــرات مــن خطب
هــذه  فــي  المســاجد  وأئمــة 
المــدن، أعلنــت دعمهــا لمطالب 
ــران،  ــي عمــوم إي ــن ف المحتجي

لســلوك  حــادة  انتقــادات  مــع 
المتظاهريــن،  مــع  القــوات 
ومــا وصفــوه بالتمييــز وغيــاب 
العدالــة، مــع دعــوة البعــض 
إلــى إجــراء اســتفتاء فــي إيران 

ــي. ــراف أمم ــت إش تح
ومــا زالــت االحتجاجــات فــي 
إيــران،  فــي  أخــرى  مناطــق 
وخصوصــاً العاصمــة طهــران، 
مســتمرة بأشــكال أخــرى، منهــا 
هتافات ليلية من أســطح ونوافذ 
المنــازل، وتجمعــات طالبيــة في 
الجامعــات، وأبــواق الســيارات. 
كمــا انتشــرت فيديوهــات الليلــة 
الماضيــة تظهــر نــزول إيرانيين 
إلــى الشــوارع إلبــداء الســرور 
الوطنــي  المنتخــب  لخســارة 
اإليرانــي أمــام منتخــب إنجلتــرا 
فــي كأس العالــم قطــر 2022، 
الفتــرة  خــالل  دعــوات  بعــد 
المنتخــب  ألعضــاء  األخيــرة 
ــاراة. ــى المب لتجنــب التوجــه إل
قبيــل  المنتخــب،  تجنــب  كمــا 
ــاراة مــع المنتخــب  إطــالق المب
النشــيد  أداء  اإلنجليــزي، 
ورفــض  اإليرانــي.  الوطنــي 
نجــوم إيرانيــون في كــرة القدم، 

ومهــدي  دائــي  علــي  أمثــال 
مهــدوي كيــا، دعــوة االتحــاد 
الدولــي للمشــاركة فــي احتفالية 
كأس العالــم، وذلك بغية التعبير 
ــن  عــن التضامــن مــع المحتجي

اإليرانييــن وعوائــل القتلــى.
وهاجمت وســائل إعالم ومواقع 
وحســابات افتراضيــة محافظــة، 
الالعبيــن اإليرانييــن لعــدم أداء 
النشــيد الوطني، وسط اتهامات 
بـ«الخيانــة«  لهــم  البعــض 

والدعــوات لمعاقبتهــم.
وبحســب مواقــع إيرانيــة، فــإن 
اإلنترنــت الدولــي انقطــع علــى 
الهواتف النقالة ضمن مســاعي 
ــي  ــام اإليران ــن النظ ــق م تضيي
أخطــر  أحــد  يواجــه  الــذي 
ــه  صفحــات الرفــض الشــعبي ل
والتــي ترجمت أخيرا بشــعارات 
تنــدد بإرســال األمــوال وانفاقهــا 
ــراق  ــي الع ــيات ف ــى المليش عل
وســوريا واليمــن ولبنــان بينمــا 
معــدالت الفقــر فــي إيــران تبلــغ 

أكثــر مــن نصــف الشــعب

المصريــة،  الحكومــة  تــدرس 
بعــض  الحالــي،  الوقــت  فــي 
الخيــارات للتعامــل مــع إعــالن 
ــث  ــال المــلء الثال ــا اكتم إثيوبي

لســد النهضــة اإلثيوبــي.
مصــري  دبلوماســي  وقــال 
بالخارجيــة  »مســؤولين  إن 
توصيــة  قدمــوا  المصريــة 
ــس  ــع رئي ــية، تتب ــة رئاس للجن
الجمهوريــة مباشــرة، معنيــة 
بدراســة أزمــة الســد، بشــأن 
ــي  ــي دول ــر صحف ــم مؤتم تنظي
اإلعــالم  وســائل  تحضــره 
كافــة،  والمحليــة  األجنبيــة 
االدعــاءات  تفنيــد  بهــدف 
تــرك  وعــدم  أوالً،  اإلثيوبيــة 
ــالم  ــائل اإلع ــام وس ــال أم المج
ــي  ــى أطــراف ف المحســوبة عل

الخــارج«.
األنبــاء  وكالــة  وحســب 
اإلثيوبيــة، فقــد بلــغ إجمالــي 
عملية البناء المدني للمشــروع 

ــت  ــا بلغ ــة، بينم ــي المائ 95 ف
األعمــال الكهربائيــة 61 فــي 
المائــة، وإجمالــي عمليــة بنــاء 
ــل  ــة وص ــد النهض ــروع س مش

بالمائــة. إلــى 83.3  اآلن 
وكانــت خطــوة تدشــين ثانــي 
توربينــات توليــد الكهربــاء مــن 
الســد، وســط مظاهــر احتفاليــة 
ببــروز  تســببت  الخميــس، 
انتقادات سياســية إلدارة األزمة 
مــن جانــب المســؤولين عنهــا.
مــن جانبــه، قــال وزيــر الموارد 
المصــري  والــري  المائيــة 
الجديــد هانــي ســويلم، فــي أول 
تصريحاتــه عقــب توليه منصبه 
»المشــروعات  إن  الــوزاري، 
تنفذهــا مصــر  التــي  الكثيــرة 
تســتهدف  الميــاه  قطــاع  فــي 
تقليــل حــدة العجــز، فضــالً عــن 
الحفــاظ علــى الميــاه مــن الهــدر 
مــن خــالل تبطيــن الســواقي«، 
ال  »البعــض  بــأن  مســتطرداً 
ــدرك حجــم التحــدي فــي هــذا  ي
العالــم  أن  الملــف، خصوصــاً 

ــي  ــي مــن شــحة ف ــه يعان بأكمل
الميــاه، ال مصــر وحدهــا«. 

ــن  ــث ع ــويلم الحدي ــب س وتجن
ــالن  ــة، وإع ــد النهض ــة س أزم
إثيوبيــا إكمــال المرحلــة الثالثــة 
ــك  ــر ذل مــن مــلء الســد، وتأثي
علــى حصــة ميــاه مصــر، التــي 
تعجــز حكومتهــا عــن إيجــاد حل 
أن  بعــد  المتفاقمــة،  لألزمــة 
أكــدت مــراراً أنهــا تهــدد أمنهــا 

ــي. القوم
الســابق  الــري  وزيــر  وكان 
محمــد عبــد العاطــي قــد صــرح 
أن بــالده تعتمــد علــى ميــاه نهر 
ــة،  ــل بنســبة 97 فــي المائ الني
مصــر  احتياجــات  أن  مؤكــداً 
المائيــة تصــل إلــى نحــو 114 
مليــار متــر مكعــب ســنوياً، فيما 
المائيــة  مواردهــا  تتجــاوز  ال 
60 مليــار متــر مكعــب ســنوياً، 
بعجــز يصــل إلــى 54 مليار متر 

مكعــب فــي العــام.
إعــادة  إلــى  مصــر  وتلجــأ 

اســتخدام 

الصحــي  الصــرف  ميــاه 
بمــا  والصناعــي،  والزراعــي 
يعــادل نحــو 34 مليــار متــر 
مكعــب ســنوياً، مــن أجــل ســد 
ــة  ــوارد المائي ــن الم الفجــوة بي
الدولــة  واحتياجــات  المتاحــة 
تصريحــات  وفــق  الفعليــة، 

الســابق. المســؤول 

لســد  الثالــث  المــلء  اكتمــال 
لنهضــة ا

وفــي مشــهد اســتعراضي كبير، 
اإلثيوبيــة  الحكومــة  أعلنــت 
ــث  ــلء الثال ــة الم ــال عملي اكتم
لســد النهضة، بســعة 22 مليار 
متــر مكعب، بعدما بلغ منســوب 
الجانبيــن  فــي  الســد  ارتفــاع 
ــراً،  ــن 611 مت ــر واأليم األيس
بينمــا ارتفــع منســوب الممــر 
600 متــر فــوق ســطح البحــر، 
وفقــاً للمعلومــات التــي أوردتها 

ــاء اإلثيوبيــة. ــة األنب وكال
وفــي كلمتــه احتفــاالً بالمــلء 

ــوزراء  ــس ال ــال رئي ــث، ق الثال
اإلثيوبــي آبــي أحمــد: »ســنبيع 
الكهربــاء لدول الجــوار لتحقيق 
تنمية مشــتركة«، داعياً كالً من 
لمواصلــة  والســودان  مصــر 

المفاوضــات.
تبنــي  »إثيوبيــا  إن  وقــال 
ــرج  ــة ولتُخ ــد الطاق الســد لتولي
شــعبها مــن الظــالم. يجــب على 
الســودان ومصــر أن يفهمــا أن 
إثيوبيــا تعمل لتلبيــة احتياجاتها 
مــن الطاقــة، وليســت لديهــا نية 
ــد  ــا(. لق ــرر )بهم ــاق الض إللح
أثبتــت التعبئــة أن إثيوبيــا تعمل 
بحــذر فــي تحقيــق مشــروعها، 
مــع مراعــاة تدفــق الميــاه إلــى 

دول المصــب«.
واعتبــر أن النيل »هبة إلثيوبيا 
معــاً«،  والســودان  ومصــر 
داعيــاً القاهــرة والخرطــوم إلــى 
إيجــاد أرضيــة مشــتركة مــع 
أديــس أبابــا »من خــالل الحوار 
والتفــاوض«، مشــدداً علــى أن 
»أي خيــار آخــر لــن يوقــف مــا 
بدأنــاه ولــن يجــدي 

نفعــاً«.
اإلثيوبيــة  الخطــوة  وجــاءت 
بعــد أيــام قليلــة مــن تصريحــات 
السيســي، خــالل لقائــه أعضــاء 
هيئــة التدريــس وطلبــة الكليــة 
الحربيــة، والتــي شــدد فيهــا 
ــت  ــر الثاب ــف مص ــى »موق عل
النهضــة  ســد  ملــف  بشــأن 
وحمايــة أمــن مصــر المائــي«.
وأشــار إلــى أن مصــر تبنــت 
ــاً  ــياً وتفاوضي ــاراً دبلوماس مس
النهضــة  ســد  أزمــة  تجــاه 
ــاً:  ــل، موضح ــاد ح ــدف إيج به
ــي موضــوع  ــرك ف ــن نتح »نح
ســد النهضــة، ولكــن بهــدوء 
أقــول  ودائمــاً  وبتفــاوض، 
إن األمــور ال تحــل بالصــوت 
العالــي، بــل بالقــدرة والعمــل 
بالحفــاظ  والصبــر«، متعهــداً 
علــى الميــاه، بقولــه إن »ميــاه 
ــا  ــا كلن ــي رقابن ــة ف مصــر أمان
وفــي رقبتــي، ولــن أســمح ألحد 

بالمســاس بهــا«.

سد النهضة... مصر تستعرض خيارات الرد
بغداد/ السفراء

خارطة االحتجاجات اإليرانية تتوسع
الدكتور المهندس فاضل الزبيدي - رئيس هيئة الصناعة والطاقة
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تنفــرج أزمــة الحبــوب العالميــة 
األوكرانيــة  الحــرب  بعــد 
ــث  ــوم، حي ــى الي المســتمرة حت
وصلــت ســفينة محملــة بـــ 33 
ألــف طــن مــن الــذرة قادمــة من 
أوكرانيــا إلــى مدخــل مضيــق 
البوســفور فــي إســطنبول، مــن 

ــود. ــر األس ــة البح جه
الســفينة »نافــي ســتار«، التــي 
خضعــت  بنمــا،  علــم  تحمــل 
الفريــق  قبــل  مــن  لتفتيــش 
ــن  ــم ممثلي ــذي ض ــترك ال المش
مــن تركيــا وروســيا وأوكرانيــا 
واألمــم المتحــدة، قبــل أن تتابــع 

طريقهــا إلــى أيرلنــدا.
شــحن  اتفاقيــة  وبموجــب 
الحبــوب التــي رعتهــا تركيــا 
بجهــود مباشــرة، أعلنت وزارة 
الدفاع التركية، بداية أغســطس 
مغــادرة 3 ســفن محملــة بالذرة 
ــا  ــن قبله ــا، وم ــئ أوكراني موان
ــي«  ــازت الســفينة »رازون اجت
ــوب  ــأول شــحنة حب ــة ب المحمل
مضيــق جنــاق قلعــة )الدردنيل( 
التركــي، لتواصــل طريقهــا إلــى 
مينــاء طرابلــس اللبنانــي، بعــد 
أوكرانيــا  موانــئ  مغادرتهــا 
فــي وقــت ســابق مــن شــهر 

أغســطس.
تمــوز  يوليــو/   22 وفــي 
الماضــي، وقعت تركيا وروســيا 
المتحــدة  واألمــم  وأوكرانيــا 
»وثيقــة مبــادرة الشــحن اآلمــن 
للحبــوب والمــواد الغذائيــة مــن 
خــالل  األوكرانيــة«  الموانــئ 
اجتمــاع اســتضافته إســطنبول.
تأميــن  تضمــن  االتفاقيــة 
صــادرات الحبــوب العالقــة فــي 
الموانــئ األوكرانيــة على البحر 
ــى  ــا( إل ــرق أوروب ــود )ش األس

العالــم.
الحبــوب  أزمــة  بــدأت  فمنــذ 
األوكرانيــة تلقــي بظاللهــا علــى 
أقصــى  تركيــا  بذلــت  العالــم، 
جهودهــا إليجاد الحلول إلنشــاء 
ممــر آمــن لنقــل الحبــوب عبــر 
البحــر األســود، وهــي الجهــود 
التــي حصــدت أولــى النتائــج 
اإليجابيــة بعــد االتفــاق علــى 
فــي  تنســيق  مركــز  إنشــاء 

إســطنبول.
بالتزامــن مــع تصاعــد التوترات 
بيــن روســيا وأوكرانيــا، يعانــي 
ــة  ــم أزم ــدان العال ــن بل ــر م كثي
حبــوب نتيجــة عــدم تَمكُّن ســفن 
ــي  ــادرة الموان ــن مغ الشــحن م
الحــرب  بســبب  األوكرانيــة 
الدائــرة منــذ 24 فبراير/شــباط 

ــي.  الماض
أنقــرة  فعّلَــت  المقابــل  فــي 
دبلوماســيتها العابــرة للحــدود 
لوضــع حــّد لهــذه األزمــة التــي 
ــة، األمــر  ــذر بمجاعــة عالمي تُن
ــن  ــرة م ــادة كبي ــي إش ــذي لق ال
فــي  والقــادة  المتحــدة  األمــم 

حلــف الناتــو.
فــي  مســاهمتها  جانــب  إلــى 
الســالم اإلقليمــي والعالمــي مــن 
خــالل توســطها لحــّل األزمــة 
األوكرانيــة عبــر قنــوات الحوار 
ــا  ــل تركي ــات، تواص والمفاوض
أداء دورهــا بحــّل أزمــة الغــذاء 
ــّد مشــكلة إنســانية قــد  التــي تُعَ
تُلِقــي بظاللهــا علــى كثيــر مــن 
للحبــوب،  المســتهلكة  الــدول 
اء ُشــّح الحبــوب القادمــة  جــرَّ
المتحاربيــِن،  البلديــن  مــن 

باألخــّص القمــح.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن روســيا 

ــي  ــح ف ــّدر للقم ــر مص ــّد أكب تُعَ
ــم بواقــع 38 مليــون طــن  العال
ســنوياً، فيمــا تحــّل أوكرانيــا في 
بالترتيــب  الخامســة  المرتبــة 
العالمــي بأكثــر مــن 18 مليــون 
ــل صــادرات  طــن ســنويّاً. وتمثّ
 56 قرابــة  مجتمعــةً  البلديــن 
مليــون طــّن ســنوياً مــن القمــح 
الشــعير  إلــى  إضافــة  فقــط، 
والــذرة وباقــي أنــواع الحبــوب.

بوادر مجاعة عالمية
علــى الرغــم مــن أن التوقعــات 
التــي تشــير إلــى صعــود اإلنتاج 
العالمــي مــن القمــح هــذا العــام 
طــن،  مليــون   778.6 إلــى 
مــن الرقــم القياســي العالمــي 
بواقــع  التاريــخ  فــي  األعلــى 
فــي  طــن  مليــون   774.8
2021، وفــق بيانــات منصــة 
»STATISTA« لإلحصاءات 
االقتصاديــة، فــإن قضيــة األمــن 
الغذائــي باتــت تشــّكل مصــدر 
قلــق إقليمــي علــى األقــّل، إذ 
تذهــب 40% مــن شــحنات الذرة 
ألوكرانيــا،  الســنوية  والقمــح 
ــط  ــرق األوس ــواق الش ــى أس إل

أو إفريقيــا.
ــغ مخــزون كييــف مــن  فيمــا بل
الحبــوب نحــو 25 مليــون طن، 
نفــاد  خطــر  البــالد  وتواجــه 
الطاقة االستيعابية للمخازن مع 
قــرب موســم الحصــاد ودخــول 
محاصيــل جديــدة، األمــر الــذي 
تصديــر  إلــى  أوكرانيــا  دفــع 
الحبــوب عبــر نهــر الدانــوب 
المــاّر بحدودهــا الجنوبيــة. فيما 
قــال مستشــار الوالي العســكري 
األوكرانيــة  أوديســا  لمنطقــة 
ــي  ــو، إن موان ــوري ديمكوغل ي
ــاً  ــا تحــوي حالي ــة وحده المدين

6 مالييــن طــن مــن الحبــوب 
ــر. بانتظــار التصدي

فــإّن  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
أوكرانيــا والواليــات المتحــدة 
همــا المــوّردان العالميــان شــبه 
الوحيديــن للــذرة فــي الوقــت 
آســيا  أســواق  إلــى  الحالــي 
وأوروبــا، فيمــا يبعــد محصــول 
ــة أشــهر عــن  ــن بضع األرجنتي
الســوق اآلســيوية، كذلــك حــال 
ــل.  ــن البرازي ــة م ــذرة القادم ال
حــدوث  مــن  المخــاوف  هــذه 
بــوادر مجاعــة فــي حــال تَعطُّــل 
إمــدادات القمــح مــن روســيا 
ــّجلَت  ــا س ــي فيم ــا تأت وأوكراني
ــادة  ــة زي ــذاء العالمي أســعار الغ
30% فــي 2021، وفق بيانات 
منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة 

والزراعــة »فــاو«.
تركيا تسعى إلنقاذ العالم

منــذ أن بــدأت أزمــة الحبــوب 
العالــم  علــى  بظاللهــا  تلقــي 
مهــّددة بمجاعــة عالميــة، بذلت 
ــا أقصــى جهودهــا إليجــاد  تركي
والخــروج  العمليــة  الحلــول 
بخصــوص  إيجابيــة  بنتائــج 
ممــر الحبــوب المخطــط إنشــاؤه 
الموانــئ  مــن  الحبــوب  لنقــل 
األوكرانيــة عبر البحر األســود.
التركــي  الرئيــس  وبحضــور 
أردوغــان،  طيــب  رجــب 
وبمشــاركة األميــن العــام لألمــم 
ــو غوتيريــش،  المتحــدة أنطوني
إســطنبول  مدينــة  اســتضافت 
ــحن  ــة ش ــع اتفاقي ــم توقي مراس
الحبــوب بين أوكرانيا وروســيا.
حيــث وصــل األمين العــام لألمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش 
إلــى تركيــا، لمتابعة المناقشــات 
الجاريــة التــي انتهــت بالتوصــل 

تصديــر  حــول  اتفــاق  إلــى 
الحبــوب األوكرانيــة عبــر البحر 

ــة. ــٍة تركي األســود برعاي
ــهر  ــن ش ــابق م ــت س ــي وق وف
الرئيــس  بحــث  أغســطس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
فــي اتصــال هاتفــي مــع نظيــره 
الروســي فالديميــر بوتيــن عدداً 
علــى  المهمــة  القضايــا  مــن 
الســاحة الدوليــة، فــي مقدمتهــا 
لتصديــر  آمــن  ممــّر  تدشــين 
ــر البحــر األســود.  ــوب عب الحب
ــى  ــوة إل ــان الدع ــّدد أردوغ وج
الروســية- الحــرب  إنهــاء 
األوكرانيــة عبــر ســالم دائــم 
وعــادل عــن طريــق التفــاوض، 
أنقــرة  اســتعداد  عــن  معربــاً 
لتقديــم كل أشــكال المســاهمة 
إلحيــاء مســار المفاوضــات بين 

موســكو وكييــف.
الدفــاع  وزيــر  أوضــح  فيمــا 
أن  أكار،  خلوصــي  التركــي 
المباحثــات التي أجراها الرئيس 
أردوغــان لحــّل »أزمــة الغذاء« 
جــرت إيجابيـّـاً، وأردف: »بهــذا 
الموضــوع 4 جهــات فاعلــة، 
هــي تركيــا وروســيا وأوكرانيــا 
ــي  ــد أمن ــدة، وبُع ــم المتح واألم
ــة، بســبب  ــي المالحــة البحري ف
األلغــام، وأمــن الموانــئ، فضــالً 
عــن قضايا أخــرى مثل مخاوف 
»لــدى  وأضــاف:  البلــدان«. 
األمــم المتحــدة قــرارات وإطــار 
وخطــة، ونبــذل جهودنــا إليجــاد 
طريــق عبــر تقييــم هــذه األمــور 

كافــة«.
تركيــة،  بمبــادرة  أنــه  يُذكــر 
أُنشــَئ »خــط أحمر« بيــن أنقرة 
ــة  ــّل أزم ــف لح ــكو وكيي وموس
ــة  ــحن الناقل ــفن الش ــروج س خ

للحبــوب مــن موانــئ األخيــرة.
مفتاح حل األزمة

خــالل االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي 
ــر أكار  ــار الوزي إســطنبول، أش
ــى أنــه فــي المفاوضــات مــع  إل
ــة  ــّل أزم ــا لح روســيا وأوكراني
الحبــوب التــي تؤثـّـر فــي العالــم 
بأســره، أُّكــد إجــالء الحبــوب 
األخــرى  الغذائيــة  والمــواّد 
الموانــئ  فــي  الموجــودة 
األوكرانيــة، وأنه سيُنشــأ مركز 

تنســيق فــي إســطنبول.
وفــي اللقــاء الــذي جمــع الوفود 
الدفــاع  لــوزارات  العســكرية 
التركية والروســية واألوكرانية 
ــد األمــم المتحــدة، ُدرَســت  ووف
المتعلقــة  كافــة  التفاصيــل 
بالنقــل اآلمــن للســفن المحملــة 
عــن طريــق البحــر. كمــا اتُّفــق 
علــى القضايــا الفنيــة األساســية 
فــي  تنســيق  مركــز  كإنشــاء 
إســطنبول حيــث ســيكون ممثلو 
حاضريــن،  األطــراف  جميــع 
مشــتركة  ضوابــط  وُوضعَــت 
المينــاء ونقــاط  عنــد مخــرج 
الوصــول، ممــا يضمــن ســالمة 

ــل. ــرق النق ــى ط ــة عل المالح
علــى  االتفــاق  فــإن  لذلــك 
المبــادئ األساســية يعنــي أن 
األزمــة اتجهــت نحــو االنفــراج، 
الطرفيــن علــى  أن  خصوصــاً 
ــكلة،  ــذه المش ــّل ه ــتعداد لح اس
ــي  ــدان األوكران ــع الوف إذ اجتم
فــي  أخــرى  مــرة  والروســي 
ــل  ــة كل التفاصي ــا لمراجع تركي
وتوقيــع خارطــة الطريــق التــي 
رعتهــا تركيــا لحّل أزمــة الغذاء 
إنســانية  مشــكلة  تُعَــّد  التــي 

عالميــة.

المتراجعــة  أوكرانيــا  حــرب 
ــرة،  ــذ فت ــل من ــيرتها بالمجم س
عــادت بعــد مــرور نصــف عــام 
عليهــا إلــى واجهــة المــداوالت 
مــن زاويــة الخشــية مــن المــآل 
الــذي يمكــن أن تنتهــي إليــه. 
التقديرات تشــير إلــى أنها تتجه 
يوّســع  نوعــي  تصعيــد  نحــو 
بانفالتهــا  ويهــدد  دائرتهــا، 
وربما بخروجها عن الســيطرة.
التطــورات الميدانيــة األخيــرة 
التــي تمكنــت خاللهــا القــوات 
ــاط  ــن تســجيل نق ــة م األوكراني
األســلحة  بفعــل  لصالحهــا 
المتقدمــة التــي حصلــت عليهــا، 
رد  حــول  التوقعــات  عــّززت 
روســي قريــب من عيــار فائض 
القــوة الناريــة التــي تتمتــع بها.
ومــن بــاب االحتيــاط لمثــل هــذا 
ــدن  ــوي إدارة باي ــال، تن االحتم
اإلعــالن عــن دعــم عســكري 
 3 بحوالــي  ألوكرانيــا  جديــد 
مليــارات دوالر، بحيــث يتزامــن 

ذلــك مــع مناســبة العيــد الوطني 
األوكرانــي، مــع نهايــة ســتة 

ــن الحــرب. أشــهر م
ثــم جــاء حــادث تفجيــر الســيارة 
المفخخــة فــي موســكو، نهايــة 
والــذي  الماضــي،  تمــوز 
ــة  ــا ابن ــا دوغين ــتهدف داري اس
الروســي  القومــي  المنّظــر 
ألكســندر دوغيــن المقــرب جــداً 
مــن الرئيــس فالديميــر بوتيــن، 
ليعــزز احتمــاالت التصعيــد مــن 
ــه  ــب موســكو، خاصــة وأن جان
يطــرح عالمــات اســتفهام حــول 
فرضيــة ضلــوع أوكرانيــا فيــه. 
توقيــت العمليــة حمــل ضمنــاً 
ولــو مــن بــاب الظــن، علــى 
شــكل  وبمــا  بكييــف  ربطهــا 

إحراجــاً ضمنيــاً لواشــنطن.
الخارجيــة  وزارة  ودانــت 
األميركيــة التفجيــر مــن دون أن 
تتبنى النفــي األوكراني صراحة 
وبما يترك المجال واســعاً للشك 
بوجــود دور أوكرانــي، إذ ليــس 
باإلمــكان فــي ضــوء ظــروف 

ــتبعاده. ــزم باس ــة الج الحادث
فــي ضــوء هــذا المشــهد، ازداد 
ــرب  ــن انتقــال الح التوجــس م
إلــى طــور آخــر يتجــاوز ميدانها 
الحالــي. حيــث كان مثــل هــذا 
ــد أخــذ شــحنة مــن  ــال ق االحتم
وزيــر  تحذيــر  بعــد  الزخــم 
الخارجيــة األميركــي الســابق 
هنــري كيســنجر، قبــل ثالثــة 
أيــام، والــذي جــاء بلغــة اإلنــذار 
المتحــدة  الواليــات  أّن  مــن 
»باتــت علــى حافــة الحــرب مــع 
روســيا والصيــن، ألســباب نحن 
تســببنا وإن جزئيــاً فــي خلقهــا، 
حــول  تصــور  أي  دون  ومــن 
كيــف يمكــن أن تنتهــي أو إلــى 

ــؤدي«.  ــرض أن ت ــاذا يُفت م
كالم كيســنجر الحافــل بالغمــز 
بايــدن  سياســة  زاويــة  مــن 
ــّكل  ــن، يش ــاه موســكو وبكي تج
ــرة  ــذ فت ــر من ذروة الجــدل الدائ
بيــن الصقــور والمعتدليــن، فــي 
التعامــل مــع الملفيــن الروســي 
ــل تشــدد  ــي مقاب ــي. وف والصين

ــه،  ــق األول الراجحــة كفت الفري
كانت بعض األوســاط المتمرسة 
الخارجيــة  السياســة  بشــؤون 
تلفــت إلــى أهميــة التعاطــي مــع 
حــرب أوكرانيــا بصــوة ال تؤدي 

ــة« روســيا. ــى »إهان إل
هــذه  حســب  كان  المطلــوب 
الرؤيــة أال يتــم تزويــد أوكرانيــا 
متقدمــة  هجوميــة  بأســلحة 
وبعيــدة المــدى، بحيــث ال يؤدي 
ذلك إلى اســتدراج موســكو التي 
ــد  ــى تصعي ــن تستســلم«، إل »ل
االحتــكاك  بمخاطــر  محفــوف 
وربمــا المواجهــة مــع حلــف 

»الناتــو«.
تــردد  األســلحة  هــذه  بعــض 
ــن  ــا م ــت عليه ــف حصل أن كيي
وبمــا  تــردد،  بعــد  واشــنطن 
ــع  ــتهداف مواق ــن اس ــا م مّكنه
جزيــرة  شــبه  فــي  روســية 
القرم والبحر األســود، وبالتالي 
توسيع ســاحة القتال، خصوصاً 
وأّن ذلــك يحصــل فــي ظل غياب 
المبــادرات الدبلوماســية التــي 

ــداد  ــي انس ــكو ف ــاهمت موس س
الطريــق إلــى هــذا الخيــار حتــى 

اآلن.
وازدادت المآخــذ علــى اإلدارة 
حيــن تعمدت ومعهــا الكونغرس 
تســخين الجبهــة مــع الصيــن 
حــول موضــوع تايــوان، فــي 
أن  بهــا  األحــرى  كان  لحظــة 
»تخفــف التوتــر« مــع بكيــن ال 
أن تدفعهــا أكثــر نحــو موســكو، 
تايــوان  طبخــة  وأّن  ســيما  ال 
ــة »وال  ــار حامي ــى ن ليســت عل
يجــب أن تكــون« فــي زمــن 

ــا. ــرب أوكراني ح
ومــن هنا كانــت الــردود الناقمة 
ــوى  ــوف الق ــي صف ــة ف وخاص
الليبراليــة والديمقراطيــة، علــى 
زيــارة رئيســة مجلــس النــواب 
نانســي بيلوسي إلى تايوان قبل 
أســبوعين والتــي لحقــت بهــا 
ــن  ــن الحزبي ــود م ــارات لوف زي

فــي مجلســي الكونغــرس.
بخــالف سياســة بايــدن الداخلية 
التــي حققت إنجــازات مهمة في 

ــرة ســاهمت فــي  األشــهر األخي
تحســين رصيــده، كان ومــا زال 
يؤخــذ علــى سياســته الخارجيــة 
تحديــد  فــي  »متذبذبــة  أنهــا 

وجهتهــا وغاياتهــا«.
إذ أّن إدارتــه لــم تخــرج بعــد من 
التخبــط منــذ عمليــة االنســحاب 
أفغانســتان،  مــن  الفاضــح 
شــد  فــي  نجاحهــا  باســتثناء 
عصــب »الناتــو« فــي مواجهــة 
موســكو بعــد اجتيــاح أوكرانيــا. 
وحتــى هــذا »اإلنجــاز« مــا زال 
ــية  ــة خش ــار. وثم ــت االختب تح
مــن أن تخــّرب عليــه مــن خــالل 
التمــادي فــي تأجيــج النــزاع مع 
الصيــن بــدالً مــن احتوائه، وفق 
مــا تقولــه القــراءات الرصينــة.

طريق آمن للقمح.. كيف سعت تركيا إلنقاذ العالم من »المجاعة«؟                                         

بغداد/ السفراء

نحو 300 يوما على حرب أوكرانيا... مخاوف من تمددها إلى خارج ميدانها
بغداد/ السفراء
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مستجدات وتطورات الحرب الروسية 
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سلسلة مقاالت بقلم السفير أ.د. مزهر الدوري

التعامل والتمييز البريطاني الغربي في ملف الالجئين: شعارات المساواة والواقع
بغداد/ السفراء

إن احتماليــة المواجهة الحربية 
بيــن حلــف الناتــو وروســيا مــا 
ــر قائمــة فــي الوقــت  ــت غي زال
الحاضــر لــذا فــإن األزمــة تتجــه 
مباشــرة  مجابهــة  مــن  بــدال 
بيــن واشــنطن وموســكو )غيــر 
محتملــة( ألنهــا ســتكون كارثية 
وعلــى  الطرفيــن  كال  علــى 
العالــم لــذا يســعى كال الطرفيــن 
لحســمها لصالحــه كل حســب 

ــه. ــه وهدف قدرت
 فروســيا تســعى لحســم الحــرب 
بأســرع وقــت وهــذا كان دافــع 
زجهــا بــكل امكانياتهــا فــي بــدء 

العمليــات الحربيــة.
فقــد  والناتــو  واشــنطن  أمــا 
كلهــا  إمكانياتهــم  اســتخدموا 
مــع حلفائهــم لدعــم أوكرانيــا 
عســكريا وســوقيا وباألســلحة 
المتقدمــة  اإلســتراتيجية 
والعقوبــات  وبالمرتزقــة 
وكل  والسياســية  االقتصاديــة 
علــى  تؤثــر  التــي  المجــاالت 
ــق  ــا عــن تحقي روســيا إلعاقته
هــذا الحســم، بــل امتــد ذلــك إلى 
المجــاالت األخــرى واســتخدمت 
لهــا  غطــاء  المتحــدة  األمــم 
دونمــا اعتبــار لحيثيــات النــزاع 
ــات نشــوبه  ــى خلفي و النظــر إل
وأوكرانيــا(  )روســيا  بيــن 

ــي  ــا ف ودور واشــنطن وحلفائه
أعقــاب االنقــالب الــذي دعمتــه 
واشــنطن وأوروبــا عام 2014 
الــذي أطــاح بالنظــام الحليف أو 
ــذي أجــج  ــي لموســكو ال الموال
األزمــة بيــن )موســكو وكييــف( 
ومــا أعقــب ذلــك مــن ســعي 
الحلف األطلســي لجعل أوكرانيا 
قاعــدة لنشــاطه الــذي يهدد قلب 
تحــرك  إلــى  فدفعهــا  روســيا 
ــل الســتعادة  ــرد فع بســرعة وك
وضــم شــبه جزيــرة القــرم إليها 
جمهوريتــي  انفصــال  ودعــم 
لوغانســك ودونتســك فــي إقليــم 
دونبــاس الشــرقي )ذو األكثرية 
الروســية( والمحــاذي لروســيا 
عســكريا ومــن ثــم ضــم هاتيــن 
االتحــاد  إلــى  الجمهوريتيــن 
ــتفتاٍء  ــي باس ــي الروس الفيدرال

أجرتــه فيهمــا.
ولــوال  للموضــوع  وعــودة 
باألســلحة  الســريع  الدعــم 
المتطــورة الغربيــة والمعلومات 
والمستشــارين  االســتخبارية 
األطلســيين لما صمدت أوكرانيا 
األســابيع فــي أحســن التوقعــات 
ــاردة  ــرب الب ــات الح وألن خلفي
ــرة  ــت حاض ــن كان ــن الطرفي بي

ــوة. ــكل ق ــتُأنفت ب فاس
ــاف  ــة تض ــالة مهم ــك مس هنال

إلــى  موضــوع الحرب أن الدعم 
المقــدم من الغــرب  يبقى محور 
بوتيــن  تصميــم  تجــاه  ردع  
وروســيا علــى المضــي قدما في 
انتــزاع الشــرق األوكرانــي ذي 
األغلبيــة الروســية لــذا ســيقوم 
الناتــو بتحريض أطــراف أخرى 
لتوســيع الصراع العســكري مع 
روســيا  بذريعة أن روســيا هي 
التــي بــدأت الحــرب واحتماليــة 
ــالل دوٍل  ــد واحت توســيع وتهدي
أوربيــة أخــرى محاذية لروســيا 
وأوكرانيــا وقريبــة مــن ميــدان 
الحــرب كمــا فعلــت بولونيا أشــد 
ــة  وكمــا  ــاء واشــنطن تبعي حلف
ــيما  ــق والس ــت دول البلطي أّدع
فنلنــدا والســويد وحتــى النمســا 
تهــدد وجودهــا  روســيا  بــأن 
فطلبــت االنضمــام لحلــف الناتــو 

.…
الــدول  هــذه  أخطــر  أن  إال 
اســتفزازا اليــوم هــي )ليتوانيــا( 
)فهــده الدولة والتفيا وإســتونيا 
تعــد مــن الــدول البلطيقيــة التــي 
الســوفييتي  لالتحــاد  ُضّمــت 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
1945 )مــع التفيــا وإســتونيا( 
التــي  الــدول  أســرع  وكانــت 
أعلنــت انفصالهــا عــن االتحــاد 
ــي  ــاره ف ــل انهي الســوفييتي قبي

ديســمبر عــام 1991( 
ــرى أن  ــة أخ ــألة مهم ــة مس ثم
ليتوانيــا تفصــل روســيا جغرافيا 
عــن أهــم مقاطعاتهــا الرئيســية 
تقــع  التــي  غــراد(  )كاليينــن 
علــى بحــر البلطيــق والتــي لــم 
تعــد تمتلك حــدودا برية وبحرية 
مباشــرة مــع روســيا عــدا فجوة 
)ســوالكي( بعــد انهيــار االتحــاد 
مــا  إذا  والــذي  الســوفييتي 
اســتولت عليه روســيا فســتعزل 
ــن  ــالَث ع ــة الث ــدول البلطيقي ال
بولنــدا. فمقاطعــة )كالينينغــراد( 
ــت  ــانة بَنَ ــم ترس ــية تض الروس
ــد  ــم القواع ــيا أضخ ــا روس فيه
ــف  ــة حل اإلســتراتيجية لمواجه
الناتــو وأوروبــا الغربيــة إضافة 
إلى أنها قاعدة أســطول روســيا 

ــق. ــد فــي بحــر البلطي الوحي
بعــد  ليتوانيــا  قامــت  وقــد 
بيــن  الحــرب  نشــوب 
بتقييــد  وكيــف  موســكو 
المواصــالت  وتفتيــش حركــة 
)القاطــرات والشــاحنات التــي 
تمــر مــن خاللهــا ومنــع مــا 
العســكري   لالســتخدام  تــراه  
واللوجســتي وهــذا مــا شــكل  
ــع  ــد يدف ــا  ق ــتفزازا  وتحدي اس
عســكري  لعمــل  روســيا 
والناتــو  واشــنطن  تســتخدمه 

والســلم  ألوروبــا  تهديــدا 
الدولــي فتوظفــه لتأليــب الــرأي 
موســكو  ضــد  الدولــي  العــام 
دولــة  لتوانيــا  أن  )الســيما  
إحــدى  تســاوي  ال  صغيــرة 
جمهوريــات روســيا الفيدراليــة 
يتجــاوز  ال  نفوســها  فتعــداد 
المليونــي نســمة ومســاحتها ال 
ــا  ــا بم ــم مربع تتجــاوز )65( ك
ــة  ــا أساســيا لحمل يشــكل ضغط
ــى روســيا  ــة عل ــة غربي إعالمي
ــا  ــي التفي ــف جمهوريت و لتخوي
وإســتونيا ودول أخرى صغيرة، 
مــن خطــر ابتــالع روســيا لهــا 
فيتخــذ الناتــو ذلك مبــررا لزيادة 
التدخــل بشــكل مباشــر وهــذا ما 
يجــري بتخطيــط منــه إلطالــة 
أمــد الحــرب وتوســيعها دون 
المواجهــة المباشــرة بأســلحة 
ــة  ــر الشــامل أو المواجه التدمي
النوويــة التي التزال مســتحيلة.
عمومــا فــإن مــن يديــر الحــرب 
ذلــك  يــدرك  موســكو  فــي 
متعــددة  باتجاهــات  ويتحــرك 
وحســاب الخطــوات والمنــاورة 
ــات  ــكاس العقوب ــة انع والمراهن
األوربيــة علــى أصحابها إضافة 
ــة  ــيع األنشــطة االقتصادي لتوس
والتجارية بين روســيا والصين 
والهنــد وإيــران وتركيــا والدول 

العربيــة واألفريقيــة واآلســيوية 
وأمريــكا الالتينية ومختلف دول 

ــم األخــرى. العال
الــدول  رابطــة  دول  وتعــد 
المســتقلة والســيما بالروســيا 
المتاخمــة ألوكرانيــا وأوروبــا 
األساســيون  الحلفــاء  هــم 
لــذا عمــدت موســكو لتعزيــز 
القــدرات العســكرية لهــا وكذلــك 
لمــد جســور المصالــح مــع دول 
انضمــت لالتحــاد األوربــي مثــل 

وصربيــا..  بلغاريــا 
خالصــة القــول إن كال الطرفيــن 
ســيبقى ســاعياً إلحــداث ظــرف 
يملــي عليــه الذهــاب إلــى الحــل 
السياســي والتفــاوض مجبــرا 
النصــر  جوهــر  يعــد  )الــذي 
ــم  ــن( ألن الحس ــدى الجهتي إلح
العســكري العاجــل يعــد بعيــد 
فــي  الجانبيــن  لــكال  المنــال 
ــا أن دور  ــب كم المنظــور القري
والمنظمــات  المتحــدة  األمــم 
والــدول اإلقليميــة التــزال غيــر 
حلــف  تعنــت  بســبب  فاعلــة 
الناتــو وكــون النظــام الحاكــم 
فــي كييــف ليس صاحــب اإلرادة 
ــدرة موســكو  والقــرار وعــدم ق
علــى تفعيــل دور هذه المنظمات 
والســيما مجلــس األمــن واألمــم 

المتحــدة.

البريطانيــة  الحكومــة  يســرت 
قــدوم الالجئيــن األوكــران إلــى 
تســهيالت  ومنحتهــم  البــالد، 
كبيــرة، حتــى أنهــا تنازلــت عــن 
العاديــة،  التأشــيرة  متطلبــات 
ســوريون  يتلــق  لــم  بينمــا 
وأفغــان معاملــة مشــابهة رغــم 
خطــورة الوضــع فــي بلدانهــم.
- اضطــر الثالثينــي الســوري 
المقيم في لندن، محمود ياســر، 
إلــى االنفصــال عــن زوجتــه بعد 
أن يَئِســا مــن الموافقــة علــى 
ــدم  ــذي تق ــم الشــمل، ال ــب ل طل
بــه ياســر بعدمــا عــّدل أوضاعه 
وحصــل علــى اإلقامــة، إذ دخــل 
ــي  ــر قانون ــا بشــكل غي بريطاني
بلــدة  مــن  بــدأ  مســار  عبــر 
كاليــه الفرنســية حتــى وصــل 
ــا  ــة المتحــدة مختبئ ــى المملك إل

فــي شــاحنة.
لــم يتوقــع ياســر، كمــا طلــب 
تعريفــه خوفــا على أمــن عائلته 
وزارة  رفــض  ســورية،  فــي 
الداخليــة طلبــه مرة تلــو المرة، 
بذريعــة »احتمــال أن زواجهمــا 
الســنوات  ومــرت  مزيّــف«، 
الزوجيــن  أمــام  يبــق  فلــم 
ــه،  ســوى الطــالق الــذي يصف
بـ«القــرار األليــم«، قائــال: »لو 
أن بريطانيــا أتاحــت لالجئيــن 

إحضــار  فرصــة  الســوريين 
تفعــل  كمــا  عائالتهــم  أفــراد 
اليــوم مــع األوكرانييــن، لمــا 

وقــع الطــالق«.
فــي المقابــل، وجدت العشــرينية 
ــا خوليافينســكا  ــة كاتي األوكراني
عندمــا هربــت برفقــة أختهــا 
ذات الســت ســنوات مــن مدينــة 
الغــارات  أثنــاء  جيتوميــر 
الروســية العنيفــة، تســهيالت 
إلــى  وصلتــا  بعدمــا  كبيــرة 
الحــدود البولنديــة بــدون جــواز 
لكــن  وثائــق،  أي  أو  ســفر 
ومــن  بالعبــور،  لهــا  ســمح 
هنــاك إلــى ليتوانيــا ثــم التفيــا، 
وعندمــا رفعــت بريطانيــا معظــم 
القيــود علــى تأشــيرة دخــول 
ــي فبراير/شــباط  ــن ف األوكرانيي
ــع  ــش م ــا للعي ــي، انتقلت الماض
ــي  ــا ه ــا، وم ــا وجدتهم عمتهم
أســابيع حتــى عملــت  ســوى 
فــي  اســتقبال  موظفــة  كاتيــا 

فنــدق.
ويكشــف الموقفــان الســابقان 
فــي  وتمييــز  »تناقــض  عــن 
ــا  ــن«، كم ــع الالجئي ــل م التعام
يصفه كولباســيا هاوســو، مدير 
 Freedom from منظمــة
العــالج  )تقــدم   Torture
النفســي المتخصــص لمســاعدة 

الالجئيــن وطالبــي اللجــوء(، إذ 
ُوِضعـَـت خطــط لألوكرانييــن من 
أجل تيســير الســفر إلــى المملكة 
المتحــدة وجــرى حــث الجمهور 
فــي  الجئيــن  اســتقبال  علــى 
منازلهــم، بينمــا كانت سياســات 
اللجــوء معاديــة للفاّريــن أيضــا 
ــي  ــاد ف مــن الحــرب واالضطه
أجــزاء أخــرى مــن العالــم كمــا 
ــن  ــر م ــا: »الكثي ــول، مضيف يق
األوكرانييــن  غيــر  الالجئيــن 
يعيشــون بمبلــغ يقــل عــن 6 
جنيهــات إســترلينية فــي اليــوم 
وفــي مســاكن فقيــرة أو غيــر 
مالئمــة وال يحــق لهــم العمــل، 
ــار  ــات االنتظ ــى أوق ــالوة عل ع
الطويلــة التخــاذ القــرارات بحق 
طلبــات اللجــوء التــي يتقدمــون 
بهــا، وهــو مــا يجعلهــم مهددين 
فــي  االحتجــاز  أو  بالترحيــل 
ثكنــات علــى الطــراز العســكري 

ــة«. ــل وزارة الداخلي ــن قب م
انتقائيــة سياســات التعامــل مــع 

الالجئيــن
يمكــن وصــف سياســة بريطانيا 
يخــص  فيمــا  بـ«اإلنتقائيــة« 
أكدتــه  مــا  وهــو  الالجئيــن، 
الالجئيــن  اســتقبال  طريقــة 
األوكرانييــن، ورغــم أن كــرم 
المقّدميــن  والدعــم  الضيافــة 

ــن محــّط إعجــاب إال  لألوكرانيي
أن الحقيقــة المحزنة كما ترصد 
ناديــن  الحقوقيــة  الناشــطة 
ــاعدة  ــارة مس توناســي، مستش
في منظمــة »الناجون يتحدثون 
مــن  الالجئيــن  أن  عالنيــة«، 
العالــم  مــن  أخــرى  أجــزاء 
ذاتهــا،  المعاملــة  يتلقــون  ال 
مؤكــدة أن جميــع الهاربيــن مــن 
الحــرب والتعذيــب واالضطهــاد 
يســتحقون الترحيــب واالحتــرام 
بغــض النظــر عــن دينهــم أو 
أن  يمكــن  وال  بشــرتهم  لــون 
يكــون هنــاك أي مبــّرر للتمييــز 
والتحيز، ألن الشعور بالترحيب 
هــو جــزء أساســي مــن إعــادة 
ــال  ــي ح ــفاء، وف ــل والش التأهي
معاملتهــم  الحكومــة  واصلــت 
علــى أنهــم مــن الدرجــة الثانية، 
ــن ســيزداد  ــإن وضــع الالجئي ف

ــوءا. س
ومــن وجهــة نظرهــا، لعبــت 
وســائل اإلعالم البريطانية دورا 
ضــارا للغايــة فــي إثــارة الخوف 
وكراهيــة األجانب، والغريب أن 
ــت  ــي أمض ــف ذاتهــا الت الصح
ســنوات فــي شــيطنة الالجئيــن، 
الترحيــب  إلــى  اآلن  تدعــو 
باألوكرانييــن فــي البــالد، لذلــك 
يجــب أن يكــون هنــاك حــوار 

وطنــي حــول العنصريــة التي ال 
تــزال منتشــرة فــي العديــد مــن 
المؤسســات الوطنيــة، بمــا فــي 

ذلــك وســائل اإلعــالم.
الحكومــي  الدعــم  برنامجــا 
يحظيــان  ال  لألوكرانييــن 
شــملت  التــي  بالميــزات 

يين ر لســو ا
البريطانيــة  الحكومــة  وســنّت 
الماضيــة  الســنوات  خــالل 
بعضــا مــن أكثــر التشــريعات 
ــن،  ــا ضــد الالجئي ــوة وقمع قس
بحســب هاوســو، لكــن مــع ذلــك 
هنــاك مــن يقــاوم هــذه األجنــدة 
بشــتى  لالجئيــن  المناهضــة 
الطــرق بمــا فــي ذلــك المحاكــم 
إبريــل/ ففــي  البريطانيــة، 
نيســان 2022 تراجعــت وزيرة 
عــن  باتيــل  بريتــي  الداخليــة 
خطتهــا المتعلقــة بإجبار قوارب 
ــى  ــودة إل ــى الع ــن عل المهاجري
فرنســا، بعــد دعــوى رفعتها إلى 
ــة  ــة« منظم ــة اإلداري »المحكم
ــه  »التحــرر مــن التعذيــب« ألن
قانونــي«  أســاس  يوجــد  »ال 
لتلــك السياســة، والتــي ســتزيد 
هــؤالء  غــرق  مخاطــر  مــن 
فــي ميــاه القنــال اإلنكليــزي، 
واآلن تســتعد المنّظمــة للطعــن 
فــي خطــة الحكومــة إلرســال 

لمــا  روانــدا،  إلــى  الالجئيــن 
ينطــوي عليــه مــن انتهــاكات 
خطيــرة للقانــون الدولي لحقوق 
 31 للمــادة  كذلــك  اإلنســان، 
مــن االتفاقيــة الخاصــة بوضــع 
التــي  لعــام 1951  الالجئيــن 
تعــد المملكــة المتحــدة دولــة 
طرفــا فيهــا وتنــص علــى أن 
ــدول المتعاقــدة عــن  »تمتنــع ال
فــرض عقوبات جزائية، بســبب 
دخــول الالجئيــن أو وجودهــم 
غيــر القانونــي، أو مــن يدخلون 
ــه دون  إقليمهــا أو يوجــدون في
إذن، قادميــن مباشــرة مــن إقليم 
كانــت فيــه حياتهــم أو حريتهــم 
ــدأ  ــك مب ــا تنته ــددة..«، كم مه
عــدم اإلعــادة القســرية الــوارد 
ــى  ــص عل ــادة 33 وين ــي الم ف
دولــة  ألي  يجــوز  »ال  أنــه 
أو  الجئــا  تطــرد  أن  متعاقــدة 
تــرّده بأيــة صــورة مــن الصــور 
إلــى حــدود األقاليــم التــي تكــون 
مهددتيــن  حريتــه  أو  حياتــه 
فيهــا بســبب عرقــه أو دينــه أو 
ــة  ــى فئ ــه إل ــيته أو انتمائ جنس
بســبب  أو  معينــة  اجتماعيــة 

آرائــه السياســية«.
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