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كاظم  ع��م��ار  ت��رج��م��ة: 
حممد  

يل  ق��ال  ق�صرية،  بفرتة  زواج��ن��ا  بعد 
ارت��داء احلجاب  عليك  »يجب  زوج��ي 

وال جتادليني بهذا ال�صاأن«.
بهذه الكلمات بداأ بفر�ض ارادته. انها 
اأول �صريبة يجب علي اأن ادفعها لكي 
العديد  مع  احل��ال  كان  اأت��زوج وكذلك 
من �صديقاتي اللواتي عليهن االلتزام 
بهذه ال�صريبة يف بالد يفرت�ض احيانا 
اأن تكون علمانية، بالد تدعى العراق.

ا�صعر كما لو اأنني مقيدة  وقد و�صعت 
التوجه  قبل  ب��رتدد  االأ�صود  احلجاب 
ال�صباحات  اح����دى  يف  ال��ع��م��ل  اىل 
وحينما نظرت يف املراآة، راأيت وجها 
لنف�صي  وغمغمت  اآخر  و�صخ�صا  اآخر 
»من هذه؟ وملاذا يجب علي قبول ذلك؟ 
للن�صاء  الرجال  االق��رب��اء  اجبار  ان   «
يف  جديدا  لي�ض  احلجاب  لب�ض  على 
العراق. فقد بداأ يحدث ب�صكل روتيني 
النظام  م���ن  االأخ������رية  االع������وام  م���ع 
الن�صاء  ���ص��دام  �صجع  ف��ق��د  ال�����ص��اب��ق 
الرجال  وح��ث  روؤ���ص��ه��ن  تغطية  على 
االأمهات  ع��ل��ى  ف��ر���ض احل��ج��اب  ع��ل��ى 
�صاهم  ح��ي��ث  وال��ب��ن��ات  وال���زوج���ات 

هذا يف دفع العراقيني نحو مزيد من 
الت�صدد باجتاه الدين.  

العراقيون من خلفيات دينية وعرقية 
البع�ض  بع�صهم  بز  حاولوا  خمتلفة 
للح�صول  حماولة  يف  تدينهم  الأثبات 
ذلك  يف  الديكتاتور  ا�صتح�صان  على 
ب�صكل  الك�صاء  لب�ض  فالبع�ض  الوقت 
طوعي   ب�صكل  لب�صه  واالآخ����ر  م��ك��ره 

كاأ�صارة للتوا�صع والتقوى.
احلجاب  لب�ض  ب��دا   2003 ع��ام  بعد 
الن�صاء  من  فالعديد  للحماية  كو�صيلة 
حلماية  احل����ج����اب  ل��ب�����ض  اخ������رتن 
يقتلون  الذين  امللي�صيات  من  اأنف�صهن 
وي���خ���ط���ف���ون ال���ن���ا����ض ب��اع��ت��ب��اره��م 
ومزينة  جميلة  تكون  واأن  علمانيني 
اأمر يجعل من الن�صاء عر�صة حلوداث 

االختطاف والهجمات االأخرى. 
ا�صبح  مثال  الب�صرة  حمافظة  ففي 
بحيث  االنت�صار  وا���ص��ع  التقليد  ه��ذا 
الن�صاء  حتى  املجاميع  بع�ض  اأجربت 
ارت�����داء احلجاب  ع��ل��ى  امل�����ص��ي��ح��ي��ات 
ويف بغداد خالل ف�صل ال�صيف احلار 
توجد  لكن  جنونا  احل��ج��اب  ي�صبح 
بطانتان ف�صيتان اجماال وهي حتمي 
الرملية واملطر  العوا�صف  ال�صعر من 
ر�صالة  وه���ي  زوج���ي  ي�صر  م��ا  وه���و 

ال  با�صياء  نقوم  اأحيانا  باننا  تذكري 
نحبها. 

مازلت ال املك نف�صي من التح�صر يف 
كل مرة اأفكر فيها كيف لب�صته منذ عام 
فقد  ال�صوق  اىل  ذهبت  حينما  م�صى 
والقم�صان  ال��ت��ن��ورات  اأرت����دي  كنت 
ومما  اي�����ص��ا   الق�صرية  اكمامها  م��ع 
يحبط  باخل�صو�ض هو روؤية ت�صكيلة 
ا�صتريادها  التي مت  املالب�ض احلديثة 
معرو�صة  وه��ي  وتركيا  �صوريا  م��ن 
التنورات  م��ن  العراقية  امل��خ��ازن  يف 
اأردان  بال  التي  والبلوزات  الق�صرية 
تلك  اأن  التناق�ض  على  يبعث  ومم��ا 
املالب�ض قد غدت ع�صرية  على الرغم 
من كون اأكرث الن�صاء يغطني روؤ�صهن 
يخربوهن  جمتمعنا  يف  وال���رج���ال 

باأنها لي�صت مالئمة لهن.
ال��ق��دمي »احلاجة  امل��ث��ل  ي��ق��ول  وك��م��ا 
للربط  حم���اول���ة  يف  االخ������رتاع«  اأم 
واالزي���اء  االجتماعية  التقاليد  ب��ني 
يجدن  العراقيات  فالفتيات  الع�صرية 
طرقا حذرة ملواجهة الظرف فالبع�ض 
حتت  ال��ق��م�����ص��ان  ت��ل��ك  يلب�صن  منهن 
يقمن  اأو  حجما  منها  اأك���رب  مالب�ض 
ب��ل��ب�����ض ال���ت���ن���ورات ال��ق�����ص��رية فوق 
البناطيل حيث اكت�صبت هذه الظاهرة 

�صعبية كبرية اي�صا. 
تعرف  »هل  موؤخرا  �صاألت زوجي  لقد 
اللحظة؟«  ه���ذه  يف  امت��ن��اه  م��ال��ذي 

اجربك  اأن  ا�صتطيع  انني  لو  امتنى 
ما  تعرف  لكي  احلجاب  ارت���داء  على 
�صامتا  بقي  زوج���ي  لكن  ب��ه«  ا�صعر 

ال  اأن��ا  الغ�صب،  م��ن  عيناه  واح��م��رت 
االحتجاج  من  اأف�صل  ما  �صيئًا  اعرف 
فمن غري الفائدة ال�صباحة �صد التيار 

يف هذا البلد الذي يدعى العراق.     

عن وا�سنطن بو�ست 

بغداد/ وكاالت
الربيطاين،  ال�صفري  ت�صريحات  اأث��ارت 
ب�صاأن احتمالية حدوث انقالب ع�صكري 
بني  متباينة  اأف��ع��ال  ردود  ال��ع��راق،  يف 
الذي  ال��وق��ت  ال��ع��راق��ي��ني، ففي  ال��ن��واب 
�صيا�صية،  �صفقة  وراءه��ا  اأن  نائب  راأى 
الت�صريحات ال ميكن  اأن هذه  اآخر  راأى 
الدالئل،  اإىل  ت�صتند  تكن  مل  ما  اإطالقها 
ف��ي��م��ا اع��ت��رب ن��ائ��ب م��ق��رب م���ن رئي�ض 
الربيطاين  ال�صفري  ق��راءة  اأن  ال���وزراء 

»خاطئة«.
بغداد،  يف  ال��ربي��ط��اين  ال�صفري  وك���ان 
جلنة  اأم��ام  اإفادته  يف  ذكر  جنكز،  جون 
اململكة  دور  يف  للتحقيق  ���ص��ي��ل��ك��وت 
باأن »هناك احتماال  العراق،  املتحدة يف 
العراق  يف  ع�صكري  ان��ق��الب  ب��ح��دوث 

لي�ض  العراقي  الدميقراطي  النظام  الأن 
ح�صب  جناحها«،  ي�صمن  التي  بال�صفقة 
ما نقلته جريدة الغارديان يوم ال�صبت. 
جلنة  اأم����ام  اإف���ادت���ه  يف  جنكينز  وق���ال 
من  »اأن  ال���ع���راق  ح���رب  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ا�صتخدام  ب��ني  ت���وازن  اإي��ج��اد  ال�صعب 
ال�صابق  اجلي�ض  �صباط  وخ��ربة  كفاءة 
يف عهد �صدام والتعامل يف الوقت ذاته 
االأمر  ه��ذا  ي�صكل  اأن  م��ن  امل��خ��اوف  م��ع 
اإىل  تطمح  بعثية  عنا�صر  لربوز  فر�صة 

اأن تكون قوة داخل العراق«.
والدفاع  االأم���ن  جلنة  ع�صو  وي�صتبعد 
ح�صن ديكان يف ت�صريح �صحفي حدوث 
امل�صتقبل،  يف  ع�����ص��ك��ري  ان���ق���الب  اأي 
مرجحا اأن تكون هناك »�صفقة �صيا�صية« 
هذا  خالل  من  بريطانيا  متريرها  تريد 

نائب  وهو  ديكان  ويو�صح  الت�صريح. 
ع���ن جم��ل�����ض احل������وار ال��وط��ن��ي ال���ذي 
يتزعمه النائب خلف العليان بالقول »ال 
اأتوقع حدوث اأي انقالبات ع�صكرية يف 
املدى الزمني القريب اأو البعيد الأن زمن 
عاد  وم��ا  انتهى،  الع�صكرية  االنقالبات 
اإطالقا«،  عودته  يتقبل  العراقي  ال�صعب 

بح�صب قوله.
اإىل  والدفاع  االأم��ن  جلنة  ع�صو  ويلفت 
هو  املالكي  ن��وري  ال���وزراء  »رئي�ض  اأن 
القائد العام للقوات امل�صلحة واأي حترك 
اأن  ع��ن  ف�صال  بعلمه،  �صيكون  للجي�ض 
والء ال�صباط العراقيني للدولة العراقية 
تبدل  ف��ان  ول��ذل��ك  للحكومات،  ولي�ض 
اجلي�ض  والء  على  يوؤثر  لن  احلكومات 

العراقي واإطاعته اأمر قادتهم«.

التحالف  عن  النائب  يعتقد  جهته،  من 
»ال�صفري  اأن  برواري  عادل  الكرد�صتاين 
هذه  ي��ط��ل��ق  اأن  مي��ك��ن  ال  ال���ربي���ط���اين 
بع�ض  ميتلك  يكن  مل  اإن  الت�صريحات 
الدالئل«، ويو�صح اأن »هذه الت�صريحات 
ال�صراعات  م���ن  �صل�صلة  ب��ع��د  ج����اءت 
العراقية«.  ال�صيا�صية  الكتل  بني  احلادة 
ويوؤكد برواري وهو ع�صو جلنة االأمن 
انقالب  »اأي  اأن  ال��ربمل��ان،  يف  وال��دف��اع 
اإال  يح�صل  لن  ح��دث،  لو  فيما  ع�صكري 
دع��م وم�����ص��اع��دة خارجية«،  ط��ري��ق  ع��ن 
ال  املجاورة  ال��دول  »بع�ض  اأن  وي�صيف 
تريد للنظام الدميقراطي يف العراق اأن 
م�صتقبال  تعمل  قد  فاأنها  ولهذا  ي�صتمر، 
ال�صباط  من  ع��دد  لقيام  التخطيط  على 

العراقيني بانقالب ع�صكري«.

القيادي  ي�صف  نف�صه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 
ح�صن  االإ����ص���الم���ي  ال���دع���وة  ح���زب  يف 
الع�صكري  االن��ق��الب  مو�صوع  ال�صنيد 
ال�صفري  »ق��راءة  اأن  وي��رى  ب�«اخليايل«، 
الربيطاين للواقع العراقي خاطئة وغري 
مقرب  وهو  ال�صنيد  ويو�صح  واقعية«. 
اأن  املالكي  ن��وري  ال����وزراء  رئي�ض  م��ن 
اأ�ص�صت  العراقية  الع�صكرية  »املوؤ�ص�صة 
احلزبي،  االن��ت��م��اء  ع��ن  بعيدة  بطريقة 
ق�صية  يف  ت��ت��دخ��ل  اأن  ل��ه��ا  مي��ك��ن  وال 
جلنة  ع�صو  وي���وؤك���د  ال���دول���ة«.  اإدارة 
»غالبية  اأن  الربملان  يف  والدفاع  االأم��ن 
�صباط اجلي�ض العراقي من امل�صتقلني«، 
عمل  م��ن  بينهم  ك��ان  »واإن  وي�����ص��ت��درك 
�صابقا يف اجلي�ض القدمي، فهذا ال يعني 
�صدام  منظومة  من  ج��زءا  �صيكون  اأن��ه 

الع�صكرية«، وفقا لقوله. 
التفجريات  ع��دد  ارت��ف��اع  اأن  اإىل  ي�صار 
االأ�صهر  خ���الل  ب��غ��داد  يف  االن��ت��ح��اري��ة 
بت�صلل  اجلي�ض  ات��ه��ام  ج��دد  امل��ا���ص��ي��ة، 
عنا�صر من حزب البعث اإىل داخله، واأن 
تلك العنا�صر �صاعدت على تنفيذ مثل هذه 
الربيطاين  ال�صفري  اأن  يذكر  العمليات. 
وح�صب ما نقلته عنه �صحيفة الغارديان 
»الدميقراطية  اأ���ص��م��اه  م��ا  اىل  اأ����ص���ار 
مو�صحا  الرافدين«،  ب��الد  يف  الناق�صة 
اأنه علم من عدة م�صادر اأن كثريا من كبار 
فرتة  خدموا  الذين  الع�صكريني  القادة 
اخلدمة  اإىل  ع��ادوا  قد  ال�صابق  النظام 
على  الربيطاين  ال�صفري  و�صدد  جم��ددا. 
اأن��ه يبنغي اأخ��ذ احل��ذر وامل��وازن��ة بني 
�صدام  عهد  منذ  خ��ربات  توظيف  اإع��ادة 

حزب  ع��ودة  اإزاء  وال�صكوك  واملخاوف 
البعث حتت م�صميات خمتلفة.

واأ�صاف ال�صفري الربيطاين: اأن �صل�صلة 
�صهدتها  ال��ت��ي  ال�����ص��خ��م��ة  ال��ت��ف��ج��ريات 
�صاأنها  م��ن  م��وؤخ��را  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صاحة 
عنا�صر  ت���ورط  اإزاء  ال�صكوك  جت��دي��د 
واإىل  ���ص��دام  اإىل  بوالئها  تعود  اأمنية 
حزب البعث يف ت�صهيل تلك التفجريات. 
واأعرب جينكنز يف �صهادته اأمام رئي�ض 
العراق،  على  ب��احل��رب  التحقيق  جلنة 
ن�صرت  وال���ذي  ت�صيلكوت،  ج��و  ال�صري 
اللندنية  ت��امي��ز«  »فاينن�صال  �صحيفة 
اكتمال  ع��دم  اإزاء  خم��اوف��ه  ع��ن  ن�صها، 
اأنه  م�صيفا  ال��ب��الد،  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
اإىل  �صابقة  ق��ي��ادات  ت�صرب  من  يخ�صى 

مواقع �صنع القرار يف العراق.

دالئ����ل اىل  ت�����س��ت��ن��د  وال  ب���اخل���ي���ال���ي���ة  ي�����س��ف��ون��ه��ا  ن�������واب: 

ردود اأفع�ل متب�ينة من توقع�ت ال�شفري الربيط�ين ب�ش�أن حدوث انقالب يف العراق

بعقوبة/ وكاالت
التزال ذاكرة اهايل حمافظة دياىل �صرقي العراق، 
مليئة ب�صور العذاب واملعاناة التي عا�صوها خالل 
يف  حمافظتهم  على  امل�صلحة  اجلماعات  �صيطرة 
اىل  حياتهم  حولت  والتي  و2007   2006 عامي 
التي كانت  الب�صعة  اال�صاليب  نتيجة  دام�ض  ظالم 

ت�صتخدمها هذه اجلماعات معهم.
من  جمموعة  عليه  و�صعت  ج���دار  ج��ان��ب  فعلى 
ال�صيوف التي كان تنظيم القاعدة ي�صتخدمها يف 
احد  التميمي  حممود  العقيد  ق��ال  االب��ري��اء،  قتل 
وهو  املحافظة  يف  االمنية  االج��ه��زة  م�����ص��وؤويل 
قطعت  �صيوف  »ان��ه��ا  ال�صيوف  ه��ذه  اىل  ي�صري 
تفوح  الت��زال  االبرياء  من  الع�صرات  روؤو���ض  بها 
قبل  من  ا�صتخدمت  وال��دم��اء،  امل��وت  رائحة  منها 
القاعدة  تنظيم  �صيطرة  ابان  بال�صياف  ي�صمى  ما 
لرتويع  امل��ح��اف��ظ��ة،  م��رك��ز  بعقوبة  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
نفو�صهم«.  يف  وال��رع��ب  اخل��وف  وزرع  االه���ايل 
وا�صاف التميمي بح�صب وكالة انباء )�صينخوا( 
العنف  ال�صياف ظاهرة مل تكن وليدة مرحلة  »اأن 
ب���روز اجل��م��اع��ات امل�صلحة  ت��ل��ت  ال��ت��ي  ال��دم��وي 
النظام  �صقوط  بعد  االمنية  االحداث  جمرى  على 
ال�صابق ودخول القوات االجنبية للبالد عام 2003 
هو  اتبعها  من  واول  �صنني،  قبل  ب��رزت  انها  بل 
جهاز فدائيي �صدام وجرى تنفيذ اول عملياته يف 
اعدام ع�صرات الن�صاء ممن عملن يف البغاء نهاية 
م�صاهد  تتوايل  بعدها  وب��داأت  الت�صعينات،  عقد 
مع�صكرات  داخ��ل  امللتقطة  الفيديوية  الت�صوير 
الفدائيني والتي تظهر ا�صخا�صًا يحملون ال�صيوف 
يطلق عليهم ال�صيافون ويقومون بتقطيع االيادي 
جرائم  ارتكبوا  انهم  يقال  ال�صخا�ض  والروؤو�ض 

دون معرفة نوعية هذه اجلرائم«.
يحمل  من  على  يطلق  حملي  م�صطلح  وال�صياف، 
ال�صيف وي�صرب به، وا�صبحت ظاهرة معروفة يف 
اغلب مدن حمافظة دياىل عندما بداأت اجلماعات 
املتطرفة تظهر من خالل م�صاهد الفيديو امل�صورة 
ال�صيوف،  با�صتخدام  اجلماعي  القتل  لعمليات 
والتي كان تاأثريها كبريا على املواطنني ب�صبب ما 

تبعثه من خوف ورعب يف قلوبهم.
واو�صح التميمي اأن من يقومون بدور ال�صياف، 
النف�صية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  تهيئتهم  مت  ا���ص��خ��ا���ض 
الرعب  زرع  يف  ال��دور  ه��ذا  ليمار�صوا  والبدنية 
تقرر  ال��ذي  بال�صخ�ض  بط�صهم  اث��ن��اء  واخل���وف 
اجلماعة معاقبته، مبينا اأن هذه الظاهرة انتقلت 
اجلماعات  �صفوف  اإىل  �صدام  فدائيي  جهاز  من 
امل�صلحة وجرى بالفعل اعتقال العديد منهم تبني 
مار�صوا  امنية  اج��ه��زة  يف  �صابقة  عنا�صر  انهم 
الفعل ذاته وجرى تكراره يف �صفوف اجلماعات 

امل�صلحة.
يف  يعمل  عاما(   32( الكرخي  عثمان  يروي  فيما 
مطعم �صعبي يف بعقوبة كيف جنا باعجوبة من 
يد ال�صياف وهو يقوم بقطع روؤو�ض اربعة �صباب 
حكم عليهم احلاكم ال�صرعي لتنظيم القاعدة بقطع 
الروؤو�ض بال�صيف حيث مت جلبهم اإىل �صاحة عامة 
عام  مطلع  بعقوبة  غربي  الكاطون  منطقة  و�صط 
االول  ال�صاب  عنق  ب�صرب  ال�صياف  وبداأ   ،2007
وعندما حاول �صرب عنق الثاين ح�صلت مواجهات 
قوية بني قوات حكومية وامل�صلحني متكن خاللها 
وقال  ال�صياف.  يد  من  نف�صه  وان��ق��اذ  الهرب  من 
الكوابي�ض تالحقني  قا�صية التزال  »كانت جتربة 
حلد هذا اليوم، خ�صو�صا عندما راأيت كيف �صقط 

راأ�ض ال�صاب امامي ب�صربة �صيف واحدة، انه امر 
الذي  الب�صري  اجلنون  انه  �صوى  و�صفه  الميكن 
االن�صان اىل وح�ض  اذا ما حتول  الميكن تخيله، 

كا�صر يتلذذ ب�صفك الدماء ب�صراهة«.
قوات  يف  القيادي  املجمعي  حممد  ي��رى  ب��دوره 
ال�صياف  ظاهرة  ا�صتثمرت  القاعدة  اأن  ال�صحوة 
نفو�ض  يف  وال��رع��ب  اخل���وف  ه��اج�����ض  زرع  يف 
االهايل لذا كانت تكرث من م�صاهد ت�صوير القتل 
با�صتخدام ال�صيوف، مبينا اأن �صابطا برتبة نقيب 
كان يعمل يف �صفوف جهاز فدائيي �صدام ان�صم 
عمليات  نفذ  القاعدة  تنظيم  اإىل   2004 عام  بعد 
ق��ت��ل ب��ا���ص��ت��خ��دام ال�����ص��ي��ف، وم���ن ث��م ب����داأت هذه 
الظاهرة تنت�صر بني بقية اجلماعات النها وجدت 

فيها تاأثريًا نف�صيًا قويًا على النا�ض.
قوات  يف  ال��ق��ي��ادي  الدليمي  م��ن��ذر  ق��ال  ذل��ك  اإىل 
ال�صحوة مبنطقة العثمانية )17كم( جنوب غرب 
بعقوبة اأن اغلب امراء تنظيم القاعدة ممن جرى 
النها  بال�صيف  القتل  مار�صوا  اعتقالهم  اأو  قتلهم 
احد ال�صروط الذي يجب ان تتوفر يف ال�صخ�ض 
لكي يح�صل على من�صب االمارة بهذه املنطقة اأو 
احدى  يف  عرثت  االمنية  االجهزة  اأن  واك��د  تلك. 
الغربية  االحياء  داخل  والتفتي�ض  الدهم  عمليات 
التي  ال�صيوف  من  هائل  كم  على  بعقوبة  ملدينة 
كانت ت�صتخدم يف قتل املدنيني، م�صيفا »يبدو اأن 
بنوعية  امل�صلحة  اجلماعات  ي��زود  كان  من  هناك 

خا�صة من ال�صيوف احلادة والقوية«.
الدليمي  ح���ردان  جن��م  ق��ال  مت�صل  �صعيد  على 
ال�صياف  ظاهرة  اإن  االمنية  بال�صوؤون  خمت�ض 
كغريها من الظواهر التي افرزتها حالة الفو�صى 
االمنية الوا�صعة التي برزت على م�صرح االحداث 
خالل  دي��اىل  حمافظة  م��دن  باغلب  ع�صفت  التي 
الذي  املتطرف  الفكر  وظهور  املا�صية  ال�صنوات 
اتبع �صرتاتيجية القتل الع�صوائي وباب�صع الطرق 
من اجل زرع اخلوف والرعب يف نفو�ض االهايل 
ليت�صبب يف ازهاق ارواح اآالف املدنيني من رجال 

ون�صاء واطفال«.
املتطرفة  اجلماعات  �صرتاتيجية  اأن  اإىل  وا�صار 
يف ا�صتخدام ال�صياف كانت ذات تاثري �صلبي يف 
مع  تعاونهم  عدم  وبالتايل  املواطنني،  معنويات 
االجهزة االمنية خوفا من قتلهم بال�صيف من قبل 

تلك اجلماعات.
اأن  اإىل  وادي  جهاد  النف�صي  الطبيب  ي�صري  فيما 
مر�صى  ا�صخا�ض  وراءه��ا  يقف  ال�صياف  ظاهرة 
مدمنيني  ا�صبحوا  مرحلة  اإىل  و�صلوا  نف�صيون 
وه��وؤالء  ال�صحايا  او���ص��ال  وتقطيع  القتل  على 
عوائلهم  نبذتهم  واغلبهم  املجتمع  على  خطرون 
لذا  لهم  ا�صر  تكوين  يف  ف�صلوا  وق��د  �صنني،  منذ 
ل��ي��م��ار���ص��وا غ�صبهم  ال���ظ���روف  ل���ه���وؤالء  ت��وف��رت 
اجلنوين بقتل املدنيني. ودعا اإىل اعداد درا�صات 
طبية عن بع�ض احلاالت التي مت اعتقالها من قبل 
االجهزة االمنية لبيان مكنونات هذه ال�صخ�صيات 
والتعرف عليها عن كثب من اجل و�صع طرق متنع 

انحراف البع�ض نحو هاوية ال�صياف.
بدوره قال نبيل ح�صني، باحث اجتماعي، »الميكن 
انهم  ���ص��وى  ال�صياف  ب���دور  يقوموا  م��ن  و���ص��ف 
مر�صى خطريين على املجتمع بكل املقايي�ض الن 
لديهم هو�ض القتل الع�صوائي والفتك ب�صحاياهم 
من  اغلبهم  ان  موؤكدا  الفر�ض«،  لهم  حتني  عندما 
وبع�صهم  امل��خ��درة  امل���واد  تعاطي  على  املدمنني 

يتناول الكحول بكرثة.

ال���ع���راق يف  ب�����ل����راء  ي��ح��ل��م��ون  »ال�شّي�ف« �شورة ب�شعة جلرائم اآ����ش���ي���وي���ون 
الق�عدة يف دي�ىل

املدى والوكاالت
هوؤالء  ان  املتحدة  االمم  تقارير  واف���ادت 
العمال احلاملني بالرثاء يف العراق اجلديد 
من  اخلليج  ودول  العراق  اىل  يتوافدون 
اجل احل�صول على فر�صة عمل توفر لهم 
ما ي�صد رمقهم من ماأكل والقليل من النقود 
التي ير�صلونها اىل عوائلهم، ب�صبب تردي 
االو�صاع يف بالدهم والتي تت�صبب مبوت 
مواطن  كومار«  ف�«جاني�ض  جوعا.  اغلبهم 
من النيبال، ب�صيط احلال، يبلغ من العمر 
العراق،  عن  قبل  من  ي�صمع  مل  عاما،   22
هناك  ان  اأخ��ربه  ال�صفر  مكاتب  اح��د  لكن 
ح��رب��ا يف ه��ذا ال��ب��ل��د،وان ه��ن��اك وظائف 
كثرية ومتوفرة ويبحثون هناك عن عمال، 
واالجور جد مرتفعة وهي فر�صة منا�صبة 
املطلوبة  امللحة  الوظائف  وان  متاما،  له 
النظافة،  واعمال  املطاعم،  يف  هي  للعمل 
والبناء وي�صتطيع العامل ان يح�صل على 
 850 ح��واىل  اأي  ال�صهر  يف  دوالر   1200
يورو مقابل 8 �صاعات عمل يف اليوم مع 

يومني اإجازة يف اال�صبوع. 
هذه هي املعلومات جعلت » كومار« اليرتدد 
بالن�صبة  اخليايل  املرتب  هذا  ام��ام  كثريا 
له، فمهنته كعامل يف النيبال مل ت�صمح له 
ال�صهر،  يف  دوالرا   50 من  اكرث  بتقا�صي 
اختمرت الفكرة يف راأ�صه متاما وقرر بيع 
بيته يف املدينة ال�صغرية »الهان« الواقعة 

ار�����ض �صغرية  ال��ن��ي��ب��ال وق��ط��ع��ة  غ���رب 
ي���ورو،   3700 م��ق��اب��ل  ذل���ك  ك��ل  ميتلكها 
وا�صبح مطمئنا اىل ان املبلغ اأ�صبح كافيا 
لدفع ر�صوم مكتب ال�صفريات يف العا�صمة 
له  �صينظم  »ال���ذي  ك��امت��ان��دو   « النيبالية 
العمل  واي��ج��اد  ال��ع��راق  ايل  ال�صفر  رحلة 
املنا�صب له، ومن ثم اي�صا دفع ثمن تذكرة 

الطائرة.
الوردية  االح����الم  ين�صج  »ك���وم���ار«  راح 
هذا  يف  يعمل  ان  بعد  ال��ب��اه��ر  مل�صتقبله 
البلد، ففي ن�صف ال�صنة االوىل �صي�صتطيع 
ن�صفها  ويف  ال���رح���ل���ة،  ن��ف��ق��ات  ت���وف���ري 
لوالديه  ب�صراء بيت جديد  �صيقوم  الثاين 

و�صيكون باإمكانه الزواج بعد ذلك.
وبعد ان حان وقت الرحلة او�صله م�صوؤول 
املطار  اىل  معه  تعامل  الذي  العمل  مكتب 
العراق  اىل  املتجهة  الطائرة  اىل  ثم  ومن 

وتركه اىل م�صريه املجهول.
الدويل  بغداد  مطار  اىل  »ك��وم��ار«  و�صل 
�صابط  �صغرية..وامام  حقيبة  يده  ويف 
اجلوازات اخذ احدهم جواز �صفره وقاده 
واحد  كيلومرت  ح��واىل  تبعد  ناحية  اىل 
البعيدة،  امل��ط��ار  ارك���ان  اح��د  اىل  تقريبا 
اخلا�صة  الطائرات  حظائر  ت�صطف  حيث 
وعندما  ال��ع��راق��ي��ة،  اجل��وي��ة  ب��اخل��ط��وط 
يف  ا�صقط  املكان  هذا  اىل  »كومار«  و�صل 
ع�صرات  هناك  ك��ان  فقد  ال��ف��ور،  على  ي��ده 

م��ن نيبال اي�صا  ان��ه��م  ي��ب��دو  ال��رج��ال  م��ن 
التعب  عالمات  ارت�صمت  مظهرهم  وعلى 
املكان  ه��ذا  يف  بع�صهم  ينتظر  واالع��ي��اء، 
ا�صهر،  ثالثة  منذ  واآخ���رون  �صهرين  منذ 
باالكيا�ض  ويلتحفون  االر���ض  يفرت�صون 
ماء،  او  طعاما  البال�صتيكية،والميلكون 
امل متنحهم فر�صة  بارقة  وينتظرون اي 
العمل يف ار�ض االحالم، يف تلك اللحظة 
تيقن« كومار« ان حلمه ا�صبح �صرابا وانه 
تعر�ض لعملية احتيال من �صما�صرة ال�صفر 
خا�صة  النيبالية،  العا�صمة  كتامندو  يف 
املطار  يف  ي�صتقبله  مندوبا  يجد  مل  وان��ه 
كما وعدوه، من قبل ومل يجد العمل الذي 

ينتظره.
النا�ض  النيبال  يف  ال�صيئ  الو�صع  يدفع 
اىل النزوح، اكرث من 600 �صخ�ض يوميا 
ي�صافرون ايل اخلارج، اغلبهم يذهب اىل 
ماليزيا او اىل دبي، اما الفقراء البائ�صون 
 2004 �صنة  يف  ال��ع��راق.  اىل  فيتجهون 
ذكرت التقارير ان 17 الف نيبايل اجتهوا 

اىل العمل يف العراق. 
تقوم  ال�����ص��ف��ري��ات  م��ك��ات��ب  ان  اىل  ي�����ص��ار 
وتر�صلهم  ال��ب�����ص��ط��اء  ه����وؤالء  ب��ا���ص��ت��غ��الل 
الكثريون  يعرف  ان  دون  من  بغداد  اىل 
انهم  اليها،  يتجهون  وجهة  اي  اىل  منهم 
بنغالدي�ض،  م��ن  ب��غ��داد  اىل  ي��ح�����ص��رون 
الهند، �صريالنكا، اوغندا، الفليبني،اثيوبيا 

يعملون  االل���وف  ع�صرات  واندوني�صيا. 
ويف  املطاعم  يف  االمريكية  القواعد  يف 
النظافة وقيادة ال�صيارات، كونهم ميثلون 
العاملة  باليد  مقارنة  جدا  رخي�صة  عمالة 

املحلية.
كما ان تقارير جلان االمم املتحدة توؤكد ان 
امريكية  �صركة  مع  تتعاون  كويتية  �صركة 
اخ����رى يف جم���ال ت��ق��دمي اخل���دم���ات اىل 
اجلن�صيات،ا�صتخدمت  متعددة  ال��ق��وات 
ما  ���ص��رع��ان  لكنهم  �صخ�صا   450 م��ن��ه��م 
العمل  يف  ق��ا���ص��ي��ة  ل���ظ���روف  ت��ع��ر���ص��وا 
واتهموا ال�صركة باخلداع وانها التعطيهم 
بع�صهم  وا�صتطاع  عليه،  املتفق  ال��رات��ب 
اىل  عادوا  هناك  الكويت ومن  اىل  الفرار 
اوطانهم يف الوقت الذي اكد فيه متحدث 
حقوقهم  على  ح�صلوا  انهم  ال�صركة  با�صم 

كاملة.
على هذا النحو راح »كومار« مع جمموعة 
ما فعله  النيباليني يفكرون يف  اخرى من 
اليهم  ح�صر  ال��ذي  �صريبا«  دوا  �صديقهم« 
مل  ي��ح��دث،  م��ا  راأى  وعندما  ا�صبوع  منذ 
املغادرة  وق��رر  طويال  االنتظار  ي�صتطع 
احالمه  كومار  واختتم  نيبال.  اىل  عائدا 
بالرثاء باحل�صول على تذكرة العودة من 
ا�صخا�ض   6 وم��ع  للهجرة  دول��ي��ة  منظمة 
اخرى  مرة  عائدين  كتامندو،  اىل  اخرين 

اىل حياتهم القدمية فقراء كما كانوا.

ي�سافر ع�سرات 
االألوف من عمال ا�سيا 
اىل العراق عن طريق 
مكاتب �سما�سرة 
ال�سفر واالعمال بحثا 
عن وظيفة العمر، 
والعائد املادي الكبري 
الذي يدفع للعاملني 
االأجانب يف العراق 
ب�سبب انفتاح ال�سوق 
وتاأرجح العامل 
االمني يف البالد. 

ال������ع������راق يف  راأ��������ش�������ه��������  امل�������������������راأة   ت����غ����ط����ي����ة  ح����������ول 

حلم بالرثاء

تزايد اعداد املحجبات يف العراق


