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ـهدي في بـيان إن (اجملـلس عقد عبد ا
جــلــســته االعــتــيـاديــة امـس الـثـالثـاء
هـدي وبـحث عددا من برئـاسـة عبـد ا
ـــعـــدّة جلـــدول اعـــمـــاله ـــواضـــيع ا ا
واصـدر عـددا من الـقـرارات) مـضـيـفـا
أن (اجملـلس قـرر تـألـيف فـريق يـتـولى
مـــســــؤولـــيــــة اســـتــــدراج الـــعـــروض
وحتـلـيــلـهـا واالحــالـة وتـخــويل جـهـة
حـكـومـيـة صالحــيـة الـتـعـاقـد من اجل
ـلف االسـتــثـمـاري لـلـمـنـافـذ تـوحـيـد ا
احلـــدوديـــة واقــــرّ مـــشـــروع قـــانـــون
انــضـــمـــام جــمـــهــوريـــة الـــعــراق الى
االتــفـــاقــيــة الـــدولــيــة بـــشــأن إنــشــاء
صنـدوق دولي لـلـتـعـويض عن اضرار
الــتــلــوث بــالــزيت لــعــام 1992وتـابع
البـيان أن (اجملـلس وافق على اضـافة
مــبــلغ لــغــرض اســـتــمــرار الــعــمل في
مشروع الطريق احلدودي ب  عرعر ـ
ـقطع عنـازة  بـطول  233كيـلـومـتـرا ا
ـرحــلــتــان االولى والـثــانــيـة االول / ا
ُـقـدّمة .كمـا وافق عـلى قـبول الـهـدية ا
من سفارة جمـهورية الـص الشـعبية

لدى جمهورية العراق).

ـتـابـعـة من قـسم الـصـحـة الـدولـيـة وا
ا قدمه مـن تسهيالت بوزارة الصـحة 
ـوافقات االستـثنائية في استحصال ا
الـــتي من شـــانـــهـــا تـــســـهــيـل ادخــال
ـــســـتـــلـــزمــات شـــحـــنــات االدويـــة وا
ـتـطـلـبـات اخملـتـبـريـة والـشـعـاعـيـة وا
الـلــوجــسـتــيــة ذات الـصــلــة بـاخلــطـة
ـشتركة ب وزارة الصحة التنفيذية ا
ـكـافـحة ـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـهـجـرة  وا
ـقابـل اعرب الـتدرن فـي الـعراق) فـي ا
ـنظـمات الـساندة اجلانب الـعراقي وا
عن االمــتـنــان لــلـدور االيــجــابي الـذي
تؤديه وزارة اخلارجية وسفاراتها في
ـــعـــنـــيـــة بـــتـــوريـــد االدويـــة الـــدول ا
وتوزيـعـها بـشـكل مجـاني بـ مرضى
التدرن وتـأم وتسـهيل وصـولها في

ناسبة). االوقات ا
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من جـهـته وافق مـجـلس الـوزراء عـلى
اضافـة مـبـلغ لـغرض اسـتـمـرار الـعمل
بطريق عرعر ـ عنازة  احلدودي البالغ
ــكـتب طـوله  233كـيــلـومــتـرا. وقـال ا
االعالمي لرئيس مجلس الوزراء عادل

ــاضي والـوقـوف من  31-29 تـمـوز ا
عـــلى اهم الـــنـــتـــائـج والـــتـــوصـــيــات
ومـنـاقـشـتـهــا) مـشـيـرا الى ان(رئـيس
واعضاء فريق منظمة الهجرة الدولية
ـبـذولة اعربـوا عن شـكـرهم للـجـهود ا
من جانب برنـامج مكـافحـة التدرن في
الــعـراق وروح الــتــعــاون  الــواضــحـة
وابــدوا االســـتــعـــداد لـــتــقـــد الــدعم
ــضي قـــدمــا في ــتـــنــامي مـن اجل ا ا
اسنـاد الـبرنـامج والـتنـسيـق مع بقـية
االقـــــــســـــــام وإدارات الـــــــعـــــــيـــــــادات
كافحة الـتدرن في بغداد االستشاريـة 
واحملــافــظــات كــافـــة  بــغــيــة حتــقــيق
ــــرجـــوة والـــعــــمل عـــلى الـــنــــتـــائج ا
اسـتحـصـال دعم اكـبـر والـتـنسـيق مع
ــنــظــمــات الــســانــدة لــتالفي بــقــيــة ا
التـداخل وهدر الـطـاقات واالمـكانـيات
وتوظيـفهـا بالـوجه االمثل والـصحيح
على وفق مـقـتضـيـات االولويـات التي
ـشـتـركـة ب وزارة حـددتـهـا اخلـطـة ا
الــصـــحــة- دائــرة الـــصــحــة الـــعــامــة
ـنظمة والهجرة الـدولية ). وتابع ان(ا
اشـــادت ايــــضـــا بـــالــــدعم واالســـنـــاد

ـكــافــحـة الــتــدرن في الــعـراق احــمـد
ـنظـمـة الـدولـية اسمـر مـنـخي ووفـد ا

للهجرة برئاسة عمر علي).
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واوضح الـــــبــــيــــان ان (االجـــــتــــمــــاع
اسـتـعـرض مــا  اجنـازه من اخلـطـة
ــعـتـمــدة بـ الــطـرفـ الـتــنـفـيــذيـة ا
ــوافـقــة وزارة الـصــحـة ـقــتـرنــة  وا
ي بشـأن تنـفيـذ خطـة الصـندوق الـعا
لبـرنـامج مـكافـحـة التـدرن في الـعراق
لـــــــلــــــمـــــــدة من   2019 - 2021 مع
ـؤشرات ذات ـعطـيـات وا االحاطـة بـا
الصـلة بـاخلطـة ومـتطـلبـات التـسريع
ـتــبـقـيـة من ـدة ا ـفـاصـلــهـا خالل ا
ا يحقق اعلى درجات العام اجلاري 
االجنــــاز وفــــقـــا لــــقــــيــــاس االهـــداف
بـالـنـتـائج لـتـحـري وكشـف االصـابات
ومعـاجلـتهـا ومتـابـعتـهـا واسنـادها).
واضاف ان(االجتماع استعاض ايضا
اهم النقـاط التي اسـفر عنـها اجـتماع
اجملموعـة الفنـية الداعـمة لالستـجابة
لـــلـــشـــرق االوسـط لـــبـــرامج الـــتـــدرن
الريـا الذي عـقـد في لبـنان وااليدز وا

وبحسب بيان تلقته(الزمان) امس فقد
ـراجـعـة (عـقـد االجـتـمــاع الـتـشـاوري 
ـشتـركة ب وزارة الـصحة- اخلطة  ا
كـافحـة التدرن في البرنـامج الوطـني 
العراق برئاسة مدير لبرنامج الوطني

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـنـظـمـة الـدولـيـة للـهـجـرة مع بـحـثت ا
مــســؤولــ في وزارة الــصــحــة ســبل
الـتسـريع بـخـطـة مـكـافـحـة الـتدرن في
العراق للسنوات من 2021   – 2019
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يـعــود تـأريخ تـخــصـيص األراضي لــلـصـحــفـيـ فـي احملـافـظــات الي الـعـام 2010
وبـغض النـظـر عن دوافع الـتـخصـيص في حـيـنه فـإن مئـات الـعـوائل من الصـحـفـي
الـذين ال يتـجاوز الـدخل الشـهري ألغـلـبهم سـتمـئة ألف ديـنار في مـحافـظات الـعراق
بإستـثناء كـركوك  قد إسـتفـادوا من هذا اإلجراء سـواء بإستـغالل األرض ام بثمـنها
عـيـشيـة نـحـو األفضل. ومـنـذ ذاك احل لتـحـسـ ظروف حـيـاة عوائـلـهم وأسـرهم ا
ولغايـة تأريخه  أي رغم مرور اكـثر من تسعة أعـوام  فإن الصحـفي في كركوك لم
سلوب  وهم ال يزالـون يتطلعون الي طالبة بحـقهم ا يفتـر حماسهم ولم ييأسـوا من ا
ركـزية واحمللـية إلنصـافهم ومسـاواتهم مع زمالئهم فـي بقية ـان  واحلكومـت ا البر
احملـافـظـات  (الــتي تـتـهـيـأ لـتـوزيع الـوجـبـات الـثـانـيـة والـثـالـثـة) من مـنـطـلق الـتـعـامل
ـسـاواة والـعـدالة وعـدم الـتـمـييـز بـيـنهـم ألي سبب أو مـبـرر . وبـالـعودة الى دوافع با
حرمـان الـصحـفـي في كـركـوك (أعضـاء نـقابـة الـصحـفـي الـعـراقيـ حـصراَ) من
ـشروع فـإنـها كـانت غـير عـادلـة وضيـقـة وتتـنـاقض مع منـطق الـتآلف إستـحـقاقـهم ا
كون الوطني بـإمتياز.. فاحملافظ السابق (مـهندس إستراتيجـية اإلسكان في كركوك 
واحد) كان في غـاية االصرار على عدم تخصيص متر مـربع واحد للغير مهما كانت
الـضـغـوط ومـنـهـا تـوجـيـهـات مـبــاشـرة من أمـانـة مـجـلس الـوزراء بـشـأن حـسم مـلف
أراضي الـصحـفـي في كـركوك  مع الـتأكـيد أن أعـضاء الـنقـابة في كـركوك هم من
جميع مـكونات واديان وطـوائف العراق. لـقد أدت تلك السـياسة وغيـرها من األخطاء
ركـزية في السادس عـشر من تشرين الـثاني  من العام 2017 الي تدخل احلـكومة ا
والى إقـالـة احملـافظ الـسابـق وتعـيـ احملـافظ احلـالي الـذي تـعامل مـع ملف أراضي
ئـات الشهداء دفاعاََ هم  الصحفـي بإيجابـية وتفهم لدور الصـحفي الوطـني وتقد
عن العراق وسـيادته . ففاحت أمانة مجلس الوزراء مبديا َ إستعداد احملافظة والبلدية
رة ـفاجـأة ا ـوافقـة. لكن ا ـباشـرة بتـوزيع قطـع األراضي على الـصحـفيـ حال ا  ا
ـقـررة لـلـشـرائح  تـمـثـلت بـرد األمـانـة الـتي طـلـبت تـطـبـيق األولـويـات واألسـبـقـيـات ا
والـصـحـفـيـيـون في نـهايـة الـقـائـمـة وبـالـتـالي فـلن يـنـالـوا سوى حـزمـة ريح في شـبك
ـساواة والـعدالة مثقـوب.  إنني واثق من حـرص السـيد رئـيس الوزراء عـلى تطـبيق ا
لف وعـدم الـتـمـيـيز بـ الـعـراقـيـ لـذا فأنـا أوجه له اخلـطـاب وأطـالـبه بـحـسم هـذا ا
لصالح عـوائل وأسر الصـحفيـ  محدودة الـدخل وإنصافـها وهذا واجـبه األنساني
كن والديـني قبل أن يـقع  ضمن مسـؤوليـاته الوظـيفـية . فـكيف 
تبريـر استفادة  صـحفيي جـميع محافـظات العراق وبـضمنهم
صحـفيو كردستـان من تخصيص األراضي  في ح  جري
ـبررات غير وطـنية  تـتناقض مع حرمـان صحفـيي كركوك  
ـهنـة مـقـدسة  ووطـن يفـتـرض أن يـكون مـوجـبات  االنـتـمـاء 

للجميع.?
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يقول الشاعر :

ذوقي ( أميمةُ) ما أذوقُ 
وَبَعْدَها ما شئتٍ قُولي 

الكثـير من شبابنا وال سيما الذين هم في العـشرينات من أعمارهم لم يعيشوا مظالم
الدكتاتورية البائدة ولم يشهدوا جرائمها الكبرى .

النّ سـقوط الـصـنم كان في 9  /4 /2003 وهم لم يـصلـوا بعـد الى سن التـميـيز 
ـعرفة بـحقيـقة الـنظام الـظالمٍ ومنـهجه في اذالل الـشعب وتسـخيره فـكيف تـتاح لهم ا
لتنفيذ مخططاته الهمجية العدوانية  بحق الشعب العراقي وكيف جعل شبابه وقودا
غامرات احملمومة وكيف واصل اعتدائه على األشقاء واجليران للحـروب الطائشة وا

وكبّد العراق بأكبر اخلسائر والديون .
يبدأ احلرب فيسمعُ وزيرُ الدفاع أخبارها من نشرة األخبار ..!!

وال يـسمح لـلقادة الـعسكـري الـكبار أنْ يـعترضـوا بكلـمة واحـدة على ما يـرسمه هو
من خطط للحرب ..!!

انّ حروبه كـانت محارق الجساد العراقي  ومـنشأ لدخول النوائح الى كل بيت من
رّة التي نغصّت عليهم حياتهم... بيوتهم وسببا في معاناتهم ا
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كان الدكتاتور البائد يحكم باسم حزب مع شعاراته :

الوحدة –احلرية –االشتراكية 
فالوحدويون من كبار كوادره تَمَّ اعدامُهم بحجة التآمر .

واحلـرية كـانت تعـني وجوب الـتغـني بأمـجاد (الـقائـد الضـرورة) وعبقـرياته وبـطوالته
واخلـضوع الـكـامل لـكل يـأمـر به  وهـذا مـا رفـضه األحـرار واحلـرائـر فـامـتـصتـهم

الحقة واالبادة والتعذيب والقتل بابشع الطرق والوسائل... حمالت ا
واالشـتراكـية تـعـني اصدار قـرار من مـجلس قـيادة الـثـورة باعـفاء سـاجـدة خيـر الله
طلفـاح من ضريبـة مقدارهـا مليـون دينار ومـن من مخمـني الضريـبة كان يـجرؤ على

بلغ الالزم دفعه أكبر من ذلك كثيراً ..!! التقدير الصحيح فا
-3-

ومن هذه الـوسائل الرهيبة الزهاق األرواح ( أحواض التيزاب) التي تُذيب األجساد
وت الزؤام بكل ولك أنْ تقدّر حـجم العذاب والعناء الذي يلقاه مَنْ يُـلقى فيها ليذوق ا

أهواله آناً بعد آن حتى تنطفئ عنده شعلة احلياة.
ن ينغمس في أحواضها ? ان وصف العملية تنخلع له القلوب فكيف 

ـجموعة من الشـباب اللقائهم لقد قـرأت شهادة أحدهم وقد كـان حاضراً يوم جيء 
في أحـواض التـيـزاب  يرويـها وهـو يـبكي بـدمـوع غزار ويـتـذكر مـا كان يـسـمعه من

الصراخ والعويل واالستغاثات التي تُفَتِتْ االكباد. 
الراوي هنـا مهندس كان يعمل في التصنيع العسكري وكان يبقى في العمل أحيانا

ليالً مع طبيب مناوب .
وقد سيق حلـضور احدى عمـليات االبادة جملمـوعة من الشبـاب في أحواض التيزاب

.
قال :

( ال أنـسى منـظـرا لشـاب سمـ جـداً ح أدخـلوه في فـتـحة خـزّان التـيـزاب فعـلقت
كتفاه في فتحة اخلزّان وَقَدَماهُ أصبحتا في التيزاب .

وبدأ يصرخ صراخاً يقطع األنفاس والوجدان ويدمي القلوب 
وبدأ رجال األمن بـركله بالبساطيل وضربه باألسـلحة على رأسه حتى اسقطوه عنوة

في خزان التيزاب ..!!
وهنـاك الـيوم مـجـمـوعتـان تـواصالن التـغـني بـأمجـاد " الـقائـد الـضـرورة " وتسـمـيته

(بالشهيد) وتقيم له مجالس التأب احتفاءً وحبا 
وهما :

ن أغدق علـيهم الـسحت احلرام وجـندهم لذبح رتـزقة وأضرابـهم  1- اجلالوزة وا
واطن وأخماد أنفاسهم . ا

وهؤالء ملعونون على لسان الله وانبيائه ومالئكته والناس أجمع .
ـهم باألمـوال فـهم حتى اآلن 2- اجملـاميع غـيـر الـعراقـيـة التي اشـتـرى الطـاغـوت ذ

يندبونه ويبكون عليه ويحنون اليه ..
وهـذه اجملموعـة ملـعونـة كأخـتهـا السابـقة عـلى لسـان الله وأنـبيـائه ومالئكـته والناس

أجمع .
ولهات الشريحت نقول :

حشركم الـله مع الوحش الـغادر الـذي فاق الـطغاة الـسابـق بـأسرهم حـتى قال فيه
الشاعر :

بالنار يحكم واحلديدْ 
          جالّدُ بغدادَ العنيدْ 

فاقَ الطغاةَ فال يُقاس 
           بِهِ قد او جديدْ 

وال ينبغي اهمال احلديث عن تلك الفظائع وتاريخ تلك احلقبة السوداء 
لـكي يطـلع الـنـاشئـون عـلى شيء من تلـك احلقـائق الـداميـة ويـدركوا مـا ذاقه الـعراق
على يـدي الطـاغيـة األكبـر من مـصائب وويالت مـازلنـا حتى اآلن

ندفع أثمانها .
ــرحـــلــة الـــراهــنـــة بــكل لــيـس من الــصـــحــــيـح ان تــقـــاس ا

رحلة البائدة ... تضاريسها بتلك ا
فالبـون بيـنهمـا شاسع بـعيـد ومن الظلم الـصريح والـوقاحة

تناهية تفضيل تلك االيام على غيرها من االيام .  ا

منفذ حدودي عراقي
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نـسـبـيـا ولـكي يـكـونـوا يقـظـ خالل
ــفــضل إعـداد قــائــمـة الــنـهــار. ومن ا
باألطـعـمة الـتي يـفضـلـها الـطـفل. فإن
ـدرسـة ال تـوفـر وجـبـة الـغذاء كـانت ا
لألطـــفــال فـالبــد مـن حتــضـــيـــر تــلك
ـتـوازنـة والـتي األغـذيـة الـصـحـيـة وا
ها يفضـلهـا الطفل مع ضـرورة تقـد
بــصــورة فــاحتـة لــلــشــهــيــة. وبــشـأن
درسة ينصح التعاون ب العـائلة وا
التربويون بانه (يجب النظر فيما إذا
ــــدرســــة عن كــــان يــــنــــبــــغـي إبالغ ا
تــشــخــيص مــعـ لــلــطــفل أو عن أي
قـصـود هـنـا إن كان تـغيـيـر يـذكـر وا
ــرض مــا خالل الــطــفل قـــد أصــيب 
ـــدرســة هــذه الـــفــتـــرة. يــجـب عــلى ا
ـعـلـمـ أن يــكـونـوا عـلى وعي من وا
وضوع كي يتمكنوا من التعامل مع ا
الـــطـــفـل بـــالـــصـــورة الـــصـــحـــيـــحـــة

ناسبة). وا

بخـصوص الـسنـة الدراسـية الـقادمة
كمـا يـجب كـتابـة قـائـمة بـاألمـور التي
يــحــتـــاج إلــيــهــا الــطـــفل في الــســنــة
الدراسية اجلـديدة. بعـد توضيح هذه
ـــهم أن يـــتــشـــارك األهل األمـــور من ا
والـــــطــــــفل فـي اتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات
بخصوص األمور التي يتوجب القيام

بها ومتى ينبغي القيام بها. 
wM “ ‰Ëbł

كـمــا يــنـصــحـون بــضــرورة حتـضــيـر
جدول زمني للشهر األول يشمل األيام
التعـليـمية وأيـام اإلجازات. كـما يجب
االتفاق مع الطفل مسبقاً على ساعات
وضوع النوم. عند احلـديث عن هذا ا
ـراهقـ فـإنه قـد يكـون حـسـاساً مع ا
ــا مــثـيــرا لــلــتــوتـر ولــكن يــجب ور
االتـفــاق عـلـى ضـرورة تــغـيــيـر نــظـام
الــســاعــات الـــذي كــان مــتــبــعــا خالل
العطلة لكي يعودوا إلى النوم مبكرا
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ـدارس عـنــد اســتــئـنــاف الــدوام في ا
وقــبـل أن يــقـــوم األهل بــالـــتــخـــطــيط
ــهم اجلــلـوس لــبـرنــامج مــعــ من ا
والتـحدث مع الـطفل بـغض النـظر عن
ســـنه إن كـــان ســـيـــدخل إلى الـــصف
األول االبـــتـــدائـي أو ســـيـــنــــتـــقل إلى
رحلة الثانويـة ويرى خبراء التربية ا
انه )يـجب مـعـرفـة تـوقعـاته مـن األيام
األخيـرة في العـطلـة الصـيفـية واأليام
األولى من السـنـة الدراسـية اجلـديدة.
اذ ال يـــــــواجـه جــــــمـــــــيـع األطـــــــفــــــال
الصـعـوبات الـتي نـتـخيـلـها وال داعي
لــلــتــحــفـظ لــذلك فــإن هــذه احملــادثــة
تسـهم في توضـيح الصـورة بالـنسـبة
لنا ولهم فيما يتعلق باألمور التي من
هم أخـذهـا بعـ االعـتبـار) ويـنصح ا
الــتــربــويــ بــعـدد مـن االمــور اولــهـا
ــنــزل يــنــبــغـي إجــراء مــحــادثــة في ا
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درسة WÝ—b∫ تالميذ في يومهم األول إلى ا

{ بـغـداد - (أ ف ب): عـلى مـنـضـدة خـشـبـيـة تـغـطي جـداراً كـامل في مـدخـل غـرفة
اجلـلوس تـفرد سـامـية خـسرو  26 صورة ألقـربـائهـا الذين خـرجوا ولم يـعودوا مـنذ
أكـثر من  35 عامـاً وتـوقد شـمـوع االنـتظـار عـلى غـرار آالف العـائالت الـتي ال تزال

تنشد مصير مفقوديها.
تــقــول خـســرو وهي كــرديــة فـيــلــيـة
(شـيـعـة) تــبـلغ من الـعـمـر  72عـاماً
لـوكـالـة فــرانس بـرس "لـغـايـة الـيـوم
ننـتظـر. إلى أن نـستـلم عظـامهم في
ـــكـن أن نـــقـــول إنـــهم ذلـك الـــيـــوم 

ماتوا".
تــشــيـر تــقــديـرات حــكــومــيـة إلى أن
ـفقـودين ب الـعام 1980 أعداد ا
و 1990جــــراء الــــقــــمـع الــــذي كـــان
ـارسه نـظـام صـدام حـسـ بلـغت
نحو  1,3مليون شـخص. فمنهم من
أعــدم ومـنــهم من فــارق احلــيـاة في
الــســـجــون واآلخــر غـــيّب في لــيــالٍ
حالكة. غير األسرة الضيّقة لسامية
خـــســـرو الـــتـي كـــانت نــــائـــبـــة في
ـان في الــعـام  2005أكـثـر من الـبــر
مــئـة مـفــقـود في الـعــائـلـة الــكـبـيـرة.
تـعـتـبر تـلك الـسـيـدة األنـيـقـة التي ال
ظـهرها ولـباسـها حتى تزال تهـتم 
اليوم إن الـذنب الوحيـد لهؤالء أنهم
كــانــوا يــنــتــمــون إلى دين وقــومــيـة
معـينـة خالل تلك احلـقبـة. تقول "هل
ـ أن يـخــلـقـني أنـا قــلت لـرب الـعــا
كــرديــة? أو أن يــكـون مــســقط رأسي
العراق? أو شيعـية? هذا ليس ذنبي

هذا إرث فهل أعاقب عليه?".
VOOGð  UOKLŽ

واجلــديــر بــالــذكــر أنه إضــافــة إلى
عـملـيـات التـغـييب الـتي حـصلت في
بــدايـة الــثـمــانـيــنـيــات أعـدم صـدام
حس الذي أطيح بنظامه في العام
 2003 بـعــيـد غـزو أمـيــركي لـلـبالد
ـثل أمــام احملـكـمـة بـتـهـمـة قـبل أن 
"إبادة" ما يقارب  180ألف كردي في
إطـار عـمـليـات "األنـفـال" الـتي شـنـها
بــــــــــــــ عــــــــــــــامـي  1987و.1988
وخــســارتــهــا مــضــاعــفــة. فــزوجــهـا
سـعـدون أيـضاً ضـحـيـة الـفـقـد. وهو
الذي خسـر أخاً لم يـسمع عنه شـيئاً

ـفـقوديـن فكـلّ أسرة أكـبـر عـددٍ من ا
في الـعراق عـمـليًّـا إمّـا لديـهـا مفـقود
أو تـعـرف أُسَـرًا فُـقِـد ذووهـا. وتـقول
نـظمـة الدولـية في تـحدثـة بـاسم ا ا
الـعـراق سـلـمى عـودة لـفرانـس برس
ــــئـــات اآلالف. إن "الــــعــــدد يـــقــــدر 
رسالـتنا لـلحكـومة هـو أن العائالت
ـزيـد من اجلـهـود إلغالق تـسـتـحـق ا
ا يوماً ما". وبعيداً عن لف ر هذا ا
ــفـقــودين أو كــيــفــيـة وزمن هــويــة ا
ه مـشتـركاً. فال تزال حدوثه يـبقى أ
رونـاك مــحـمـد ( 63عــامـا) تــنـتــظـر
حتى اليوم زوجهـا الذي خرج للمرة

األخـيـرة في الـعام  1982 ولم يـعد.
داخـل مــــنــــزلــــهـــــا في حي األســــرى
ـــفـــقــوديـن الــذي يـــضم عـــائالت وا
كـثــيـرة فـقــدت ذويـهـا في مــحـافـظـة
كـركــوك تـفـتـح مـحـمــد ألـبـوم صـور
باألبيض واألسـود وتعود بـذاكرتها
إلى يوم زفافها. تـقول لفرانس برس
إن زوجها طلب كاحتـياط عندما كان
يعمل في شركة نـفط الشمال "خرج
ولم استعد منه إال ساعة يده وخا
زواجـنـا". لم تــسـمع رونـاك أي خـبـر
عن والـد أطــفـالـهـا الــثالثـة مـنـذ ذلك
الـيـوم وأحـداً لم يــؤكـد مـقـتـله. لـكن

أكـثـر ما يـحـزّ في نـفـسهـا أن ابـنـتـها
التي كانت حـينهـا تبلغ  20 يوماً "ال
تـــعــرف والــدهـــا. فــقط مـن الــصــور
ويـــزورهــا فـي مــنـــامــهـــا". في احليّ
نفـسه أسـكتـت زينب جـاسم مـاكيـنة
خــيــاطـتــهــا إلى األبـد يــوم خــسـرت
شـريـكتـهـا والـدتـهـا التي اخـتـطـفـها
تـنـظـيم الــدولـة اإلسالمـيـة في الـعـام
.2014 كـــانت بــشــرى تــنـــقل ثــيــابــاً
خاطـتـها إلى زبـائنـهـا في احلويـجة
ــفـــتــرض أن تـــعـــود حــامـــلــة ومـن ا
ـا جنته. لكن القدر خضاراً وفاكهة 
كـان مغـايـراً. أنـزلهـا اجلـهـاديون من

مـذ كان شـابـاً وآخر أجـبـر عـلى ترك
الـــبـالد قـــبل  45عــــامــــاً خـــوفــــاً من
اجملـهـول. الـيــوم تـعـرب خـسـرو عن
خــوفـهــا من أن تــمـوت الــقـضــيـة مع
رحـيـل جـيـلـهــا. تـقـول وهي تــكـفـكف
عـبثـاً دمـوعـها الـتي ال تـنـضب "نحن
سـنرحل. لـكن هل سـتـكـون حـرقة من
يــأتـــون بــعــدنـــا كــحـــرقــتــنـــا? نــحن
عـايـشنـاهم وربـيـنـاهم عـلى أيـديـنا".
هـــذا اخلــــوف يــــعـــززه الــــتـــبــــاطـــؤ
ـلف الذي احلكـومي في تنـاول هذا ا
كن التطـرق إليه بشكل كـبير اليوم
في العراق مع الهدوء النسبي الذي
تعيشه البالد بـعد عقود من احلروب
والـعـنف. وال تزال الـقـوات الـعـراقـية
تـعـثـر ب فـيـنـة وأخـرى عـلى مـقـابر
جــمــاعــيــة في مــحــافــظــات عــراقــيـة
مخـتـلفـة كـانت حتت سيـطـرة تنـظيم
الــدولـــة اإلسالمــيــة الـــذي احــتل في
العام  2014 ما يقـارب ثلث مـساحة
ـقــابــر عـلى الــعـراق. وحتــوي تــلك ا
ضحـايـا للـجـهاديـ وآخـرين قتـلوا
خالل احلـرب اإليرانـيـة العـراقـية أو
خالل غزو الـعراق لـلـكويت. وسـلمت
الــســلــطـات الــعــراقــيــة إلى الــكـويت
مــؤخــراً رفــات نــحـو  50 شــخــصـاً
إلجــراء فــحــوص احلــمض الــنــووي
للـتـأكد من أنـهم كـويتـيون. رغم ذلك
ال يـبــدو أن الـسـلـطـات تــسـعى لـبـذل
جهود كافية في هذا اإلطار إذ تشير
خسرو إلى أنه مـن خالل عملـها على
ملفات أفراد عائلـتها اكتشفت غياب
ـــقـــابـــر ــــديـــر ا الـــتـــمـــويـل "حـــتى 
ـالية صفر اجلماعية. تـخصيصاته ا
ديــنــار  وعـلــيه نــحن الــيــوم نـراهن
ـنـظــمـات الـدولـيـة". عـلى مــسـاعـدة ا
وفـي هـذا الــصــدد تــشــيــر الــلــجــنـة
الــدولــيــة لـلــصــلــيب األحــمـر إلى أن
العـراق واحد من الـبلدان الـتي تضمّ

الـــبــاص الــذي كـــانت تــســتـــقــله مع
آخــــرين واقــــتـــــادوهــــا إلى جــــهــــة

مجهولة. 
…b «Ë ·UD²š≈

تقـول زيـنب "اتصـلوا بـنـا وسألـونا
إذا ما كانت أمي تنقل معلومات" عن
التـنظـيم ويـومهـا عرفت الـعائـلة أن
الــوالــدة خــطـفت. تــخــنق الــعــبـرات
زيـنب وهي تـستـذكـر أن تـلك الـفـترة
كـانت عــيـد األضـحى. تــقـول "الـعـيـد
ثالثة أيـام لم نحـتفل به. كـنا نـتأمل
ـا ــا ســتــعــود غــداً... ر ونــقــول ر

ستعود في العيد".


