
يف  الأ�رسي  العنف  املفقودات:  العراق  )ن�ساء  عنوان  حتت 
فرتات النزاع امل�سلح( ك�سف مركز �سي�سفاير العاملي حلقوق 
وتعر�سها  العراقية،  للمراأة  املاأ�سوي  الو�سع  املدنيني 
لكافة اأ�سكال الإ�سطهاد والتجاوزات التي تهدم اإن�سانيتها 

واآدميتها واأي�سا تلغي حقها يف احلياة.
بال�سهادات  مدعم  طويل  تقرير  �سمن  ذلك،  جاء 
يف  الإن�سان  حقوق  اإنتهاكات  ر�سد  يف  والإح�سائات، 
والذي  املا�سي  العام  الثاين(  )ت�رسين  يف  ال�سادر  العراق 

تناول فيها مو�سوع العنف �سد املراأة العراقية.
امل�سلح  النزاع  خلفية  على  اأنه  مقدمته،  يف  التقرير  واأكد 
والعنف الطائفي اللذين باتا ي�سكالن �سمة تعانيها الدولة 
من  اآخر  �سكل  يظل  الأخرية،  العقود  مدى  على  العراقية 
النطاق  حدود  ف�سمن  كبري.  حد  اىل  خفيا  العنف  اأ�سكال 
�سيادة  لإنهيار  باهظا  ثمنا  العراق  ن�ساء  دفعت  الأ�رسي، 
العنف  اأن  حيث  ككل،  املجتمع  يف  العام  وال�سلم  القانون 
التي  املنازل  اأي�سا  طال  قد  والأمان  الأمن  اىل  والفتقار 
جمة،  اقت�سادية  �سعوبات  من  بالفعل  �ساكنوها  يعاين 
وبينما  الن�ساء.  �سد  العنف  وترية  ت�ساعد  اىل  اأدى  مما 
اأ�سا�س  مثل الهتمام العاملي املتزايد بالعنف القائم على 
اجلن�س �سمة جوهرية لل�رساع الدائر يف العراق. فاإن الأ�رسة 

تظل املت�سبب الأول يف العنف �سد الن�ساء يف العراق.
موؤ�س�سة  اأجرتها  درا�سة  وبح�سب  اأنه  اىل  التقرير  واأ�سار 
2013 تناولت حقوق املراأة  توم�سون يف رويرتز يف عام 
يف 22 دولة عربية، احتل العراق املرتبة الأخرية باعتباره 
اأ�سواأ دولة بالن�سبة للن�ساء �سمن فئة )الن�ساء يف املجتمع( 

وثاين اأ�سواأ دولة بالن�سبة اىل الن�ساء ب�سكل عام!.
بالية  وقوانني  فعال  غري  ق�سائي  نظام  وجود  ويحد 
من  ت�رسعنه،  حتى  اأو  الن�ساء  �سد  العنف  مع  تت�سامح 
حماولة احل�سول على اأية تعوي�سات ل�سحايا العنف. فعند 
تربئة  تتم  ما  كثريا  املحاكم،  اأمام  احلالت  تلك  مثل  نظر 
من  الرغم  على  بحقهم  خمففة  اأحكام  اإ�سدار  اأو  اجلناة 
ارتكابهم جرائم ج�سيمة �سد الن�ساء، وحتى يف ظل وجود 

اأدلة وقرائن وا�سحة �سدهم.
�سهر  بني  اأجريت  اإبحاث  جمع  اإعتمد  التقرير  اأن  ويذكر 
 1709 قرابة  و�سلت   2015 )اأيار(  و   2014 )�سباط( 
�سهادة، من بينها 1249 �سهادة تخ�س وقائع عنف اأ�رسي 
ال�رسف  وجرائم  املبكر  والزواج  الق�رسي  الزواج  )مت�سمنة 

وبع�س حالت ت�سويه الأع�ساء التنا�سلية الأنثوية(.
العنف الأ�سري

واأو�سح التقرير اأن الكثري من الن�سطاء يوافق على اأن العنف 
ب�سبب  الأخرية  ال�سنوات  خالل  وتريته  زادت  قد  الأ�رسي 
املوجة  اأن  بلة  الطني  يزيد  وما  الدائر.  بال�رساع  الرتباط 
امل�ساحبة  القت�سادية  وال�سعوبات  التهجري  من  الأخرية 

لها قد فاقمت من تعر�س الن�ساء املهجرات خلطر العنف.
اإقت�ساديا  و�سعا  يع�سن  املطلقات  الن�ساء  اأن  واأ�ساف 
حمفوفا باملخاطر، اإذ اأنهن كثريا ما يعتمدن على اأزواجهن 
باعتبارهم م�سدر الرزق الوحيد خالل فرتة الزواج، وبعد 
حمدودية  ب�سبب  عمل  اإيجاد  يف  �سعوبة  يجدن  الطالق 
فر�س التوظيف املتاحة للن�ساء ونظرة املجتمع اىل املراأة 
اأن  كما  اجلن�سي.  للتحر�س  عر�سة  يجعهلن  مما  املطلقة، 
وم�ساندة  لدعم  كافية  غري  حاليا  املوجودة  العامة  البنى 

الن�ساء املطلقات والعازبات ل �سيما الالتي يعلن اأطفال.
على  الن�ساء  من  العديد  اإقدام  ق�سية  التقرير  وت�سمن 
الإنتحار ، ومل يت�سح اإذا ما كان اإقدام الن�ساء على النتحار 
قد حدث باإرادتهن اأم ب�سبب دفع امل�سيئني اليهن اىل ذلك، 

اأو حتى اجبارهن على النتحار.
رد احلكومة الحتادية العراقية

فعليا  ي�سمح  العراقي  العقوبات  قانون  اأن  التقرير  بني 
معاقبة  يف  الزوج  حق  يوؤيد  لأنه  وذلك  الأ�رسي  بالعنف 
اإليه  ينظر  الأ�رسي  العنف  فاإن  عام  وب�سكل  زوجته. 

باعتباره م�ساألة خا�سة و�سخ�سية يف العراق.
ال�سنوات  يف  اأ�س�ست  قد  العراقية  احلكومة  اأن  اىل  وا�سار 
من  حمافظة  كل  يف  الأ�رسة  حماية  وحدات  الأخرية 
لتخت�س  الداخلية،  وزارة  رعاية  حتت  وذلك  املحافظات، 
و  الن�ساء  من  الأ�رسي  بالعنف  اخلا�سة  ال�سكاوى  بتلقي 
الأطفال، وكذلك باإجراء التحقيقات الأولية واإحالة الوقائع 

اىل �سلطة ق�سائية عند اللزوم.
و   2010 عامي  بني  الأ�رسة  حماية  وحدات  �سجلت  وقد 

من  حالة   444،22 نحو   2014 الثاين(  نوفمرب)ت�رسين 
حالت العنف الأ�رسي على م�ستوى العراق متثلت غالبيتها 
العظمى يف حوادث اإعتداء اإرتكبها الأزواج بحق زوجاتهم. 
ومن املرجح اأن متثل الأرقام ن�سبة �سئيلة جدا من الأرقام 
عن  الن�ساء  اإمتناع  ب�سبب  وذلك  الأ�رسي،  العنف  لوقائع 

اإبالغ ال�سلطات.
اماكن  يف  تقع  الأ�رس  حماية  وحدات  اأن  التقرير  واأو�سح 
وتفتقر  العادية،  ال�رسطة  اإق�سام  من  ومزدحمة  مكتظة 
عقد  على  تركز  عملها  اأن  كما  الن�سوي،  للعن�رس  بع�سها 

�سلح بني اأفراد الأ�رسة بدل من حماية ال�سحايا.
الن�ساء و  تاأوي  التي  الدور  اأن دور احلماية تفتقر اىل  كما 

الأطفال الهاربني من منزل الزوجية.
وي�سيف التقرير اأن هذا الو�سع قد اأدى يف بع�س احلالت 
ال�سجون  داخل  العنف  من  الفارات  الن�ساء  ت�سكني  اىل 
اأية  وجود  عدم  ب�سبب  عليهم  املحكوم  املجرمني  بجوار 
املدين  املجتمع  منظمات  بع�س  تقوم  بينما  اأخرى.  بدائل 

بالإ�رساف على عدد من دور الإيواء بطريقة غري قانونية.
يف  املراأة  �سد  العنف  اأن  التقرير  اأكد  اأخر  �سعيد  وعلى 
كرد�ستان حمرم، ولكن ذلك مل مينع من ر�سد تزايد حالت 
التبيلغ  يجر  مل  احلالت  من  الكثري  اأن  كما  �سنويا،  العنف 

عنها ب�سبب عدم وعي ودراية الن�ساء بحقوقهن القانونية.
الزواج الق�سري واملبكر

اأنه يف الوقت الذي تراجعت معدلت الزواج  ك�سف التقرير 
يعد  العراق  اأن  اإل  عام،  ب�سكل  العربي  الوطن  يف  املبكر 
ا�ستثناء لهذا التوجه وقد �سهد تزايد معدلت الزواج الق�رسي 

الو�سع  ب�سبب  اأو  الإجتماعية  الأعراف  ب�سبب  واملبكر 
القت�سادي لتاأمني م�ستقبل الن�ساء.

ويف حالت الثاأر الع�سائري، وخا�سة املتعلقة بالقتل، يتم 
تزويج املراأة من ع�سرية القاتل ق�رسيا لأحد رجال ع�سرية 
القتيل ، فيما يعرف )بالف�سلية(. كما يتم ب�سبب الطائفية 

اإجبار ال�سباب على الزواج من بني طائفته.
ورغم اأن الزواج الق�رسي واملبكر غري قانونيني يف العراق، 
احلالت.  لهذه  مقلقة  معدلت  ذلك  رغم  ي�سهد  البلد  فاإن 
وكما ت�سهد الكثري من عقد الزواجات خارج املحاكم، ففي 
من  املئة  41يف  القا�رسات  زواج  مثل  وحدها  كر�ستان 
اإجمايل عقود عام 2011 وقد مت معظمها خارج املحاكم.

جرائم ال�سرف
ت�سهد كافة مناطق العراق جرائم ال�رسف، من قتل و�رسب 
اأن  ومعروف  وغريها،  النتحار  على  والإجبار  وحب�س 
ال�رسف  جلرائم  خمففة  اأحكاما  يعطي  العراقي  القانون 

واأحيانا تتم تربئة اجلناة.
ك�سف  الأنثوية،  التنا�سلية  الأع�ساء  ت�سويه  وبخ�سو�س 
التقرير عن وجود معدلت مرتفعة للغاية لت�سويه الأع�ساء 
خارج  اأما  الكردية،  ال�سمال  مناطق  يف  النثوية  التنا�سلية 

القليم فلم يت�سح مدى اإنت�سار هذه العادة.
حالت  وجود  اىل  اأ�سارت  الدولية  املنظمات  بع�س  ولكن 
القاد�سية  يف  حالت  هنالك  اأن  كما  كركوك،  يف  عديدة 
العراقية  الإحتادية  احلكومة  لدى  لي�س  ذلك  ومع  ووا�سط. 
الربملان  َجّرم  بينما  امل�سكلة  يتعاطى مع هذه  اأي ت�رسيع 

الكرد�ستاين هذه املمار�سة امل�سينة.

ومطاردة  التج�س�س  مكافحة  اىل  احلاجة  تزداد 
رحى  قطب  البالد  كانت  كلما  واخلونة  العمالء 
البلدان  من  العراق  اأن  ومبا  والدولية.  لل�رساعات 
والدولية  القليمية  ال�رساعات  عقدة  تت�سدر  التي 
بحكم املوقع واملوارد، لذا كان لبد من ان يكون 
�ساحة لل�رساعات املخابراتية القليمية والدولية، 
امل�سوؤولية  احلكومة مب�ستوى  تكون  ان  وكان لبد 
مهمته  حمرتف  جهاز  لبناء  لتتوجه  واملخاطر 
مكافحة التج�س�س )ا�ستخبارات دفاعية ( ومالحقة 
اجلوا�سي�س وحماية موؤ�س�سات وا�رسار الدولة العليا 
من عيون املتطفلني. ال ان المر كان على العك�س 
متامًا، حيث لتعاين اية خمابرات اجنبية من اية 
العراقية،  بال�ساحة  العمل  يف  خماطر  او  م�سكلة 
ثالثة  فمنذ  اثبات.  اىل  ليحتاج  موؤكد  امر  وهو 
ع�رس عام وعلى الرغم من انهار الدم التي ت�سببت 
بها تنظيمات ارهابية مدعومة من قبل خمابرات 
اقليمية، ال اننا مل نتمكن من الم�ساك باأية �سبكة 
عراقي  اي  على  احلكم  او  اتهام  يتم  ومل  جت�س�سية 
اأجنبي  اي  على  ول  العظمى،  اخليانة  بجرمية 
بجرمية التج�س�س، وهو امر �ساهمت به عدة عوامل 
للو�سع  خ�س�سناه  الذي  مقالنا  يف  �سنتناولها 

العراقي.
نظرة يف اأ�سباب التدهور

النفالت  هو  العراقي  الو�سع  مييز  ما  اهم  ان 
قطاعات  لدى  المني  احل�س  �سعف  عن  النابع 
م�ستوى  على  وحتى  بل  املجتمع،  من  وا�سعة 
اجلهات احلكومية، وهو انفالت يعك�س قلة الوعي 
املجتمعي واحلكومي باأهمية احلفاظ على م�سالح 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  فاأ�سبحت  البالد، 
خماطرها.  مدى  لعبوها  ليدرك  لعبة  مبثابة 
املتفردة  الدول  من  العراق  معها  اأ�سبح  لدرجة 
ان  حتى  احلكومية،  وال�رسار  الوثائق  ادق  بن�رس 
�سابطًا يف مطار بغداد الدويل مل يتورع من ابراز 
ع�سالته بن�رس �سورة جواز الرئي�س الفرن�سي لدى 
بوك.  الفي�س  يف  متفاخراً  ويبثه  للعراق  زيارته 
ال�ستخبارية  لالجهزة  ال�سديد  لل�سعف  كان  كما 
العراقية بكافة مهامها، الدور الكبري يف النفالت 
و�ساعد  منها،  الع�سكرية  ل�سيما  ال�رسار  وت�ستت 
متخ�س�سة  جهة  وجود  عدم  النفالت  هذا  على 
مقالنا  يف  ا�سميناها  )والتي  ا�ستخبارية  امنية 
على  وت�رسف  تتخذ  الع�سكري(  بالمن  ال�سابق 
واية  الع�سكرية  ال�رسار  بحفظ  الكفيلة  الجراءاآت 

اجراءات معيقة للجوا�سي�س، وعدم وجود مراقبة 
احل�سا�سة  املوؤ�س�سات  يف  لالفراد  ومتابعة 

او  التدريب  او  التعيني  مراحل  يف  �سواء 
املراقبة امليدانية. كما �ساهمت الفو�سى 

العالمية، ل�سيما املرئية منها، يف 
الجنبية  املخابرات  مهمة  ت�سهيل 
والرهابيني  واجلوا�سي�س  والعمالء 
يف احل�سول على ادق املعلومات يف 

�سوؤون احلرب على الرهاب بالذات. 
عن  ويتكلم  اجلبهة  يزور  فاجلميع 

القطعات والت�سكيالت وًت�سور اللقاءات 

ال�سيا�سيني  القادة  بع�س  وحتى  منفلت،  ب�سكل 
ال�سباط  ويكلم  ال�سالح  ومي�سك  اجلبهة  اإىل  يذهب 
وي�رسحون له على اخلريطة واأمام الكامريات دون 
تقنني  ودون  الزيارات  لهذه  للت�ساريح  تنظيم  اي 
فو�سى  عليها  وزد  احلربي.  الإعالم  يف  ين�رس  ملا 
او  اأمني  )خبري  بعنوان  وال�ست�سافات  احلوارات 
الف�سائيات  جميع  ويف  ا�سرتاتيجي(  او  ع�سكري 
و�سعف  العراقي  الق�ساء  �ساهم  وقد  تقنني.  دون 
مكافحة  يف  جهد  اي  تبعرث  يف  الت�رسيعات 
واخلائن  اجلا�سو�س  تعريف  يف  وحتى  التج�س�س 
تدرب  من  على  حتكم  املحاكم  فكانت  والعميل، 
ارهابية  منظمة  اىل  وانتمى  بلده  لتخريب  وخطط 
اجنبية بانه ارهابي دون اللتفات اىل اتهامه بانه 
خائن وجا�سو�س حتى �ساعت املفردة ومل يعرف 
واحدة  ان حماولة  العراقي م�سداقًا.  املجتمع  لها 
يتيمة قامت بها جمموعة �سباط من ا�ستخبارات 
اعتقال  ا�ستطاعوا  اإذ   ،2005 عام  الداخلية  وزارة 
الإ�رسائيلي  املو�ساد  ل�سالح  تعمل  جت�س�س  �سبكة 
ما  و�رسعان   1992 منذ  العراق  يف  وتعمل 
التنكيل  اإىل  ال�سباط  من  املجموعة  هذه  تعر�ست 
وال�ستهداف والتهم، وهاجم جي�س الحتالل موقع 
ال�سجن يف ملجاأ اجلادرية واأطلق �رساح املعتقلني، 
ا�سرتك  وقد  ال�سباط بني مطرود وهارب،  وانتهى 
احلادثة  وتركت  ال�سكوت،  او  الت�سقيط  يف  اجلميع 
ل  كي  الوطنيني  ال�سباط  نفو�س  يف  عميقا  خوفا 

يتجا�رس اأحد على تكرار هذا المر.
عمالء ر�سميون!

برغم كل ما عددناه من ا�سباب ومعرقالت ملكافحة 
معظلة  هنالك  ان  ال  العراق،  يف  اجلا�سو�سية 
رئي�سية تعد العرثة الرئي�سية التي لميكن معها ان 
يتخل�س العراق من بالء اجلا�سو�سية، وتتمثل تلك 
العراقي  ال�سيا�سي  النظام  بنية  يف  كاألداء  العقبة 
بعد 2003. فالبنية ال�سيا�سية لالحزاب املت�سدرة 
وتطورت  ومنت  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيا�سي  للم�سهد 
الفا�سل  اخلط  عمد  عن  �سو�ست  قد  العراق  خارج 
طبقة  لنا  فظهرت  العقائدي.  والولء  العمالة  بني 
�سيا�سية هي اأقرب اىل كونها دكاكني لدول اجلوار 
وحتى لدول اجنبية من غري اجلوار، حيث انق�سمت 
اي  ولء  لُي�سَمن  ق�سمني  اىل  ال�سيا�سية  الطبقة 

منهما، ق�سم ي�سمل الحزاب والخر ي�سمل الفراد.
تطابقًا  عقيدتها  يف  ترى  احزاب  هنالك  فكانت 
ف�سارت  كنفها،  يف  ترعرعت  التي  الدول  مع 
الدول  تلك  وممار�سات  ل�سيا�سات  تروج 
ح�ساب  على 

قي  كانت  انها  بل  العراقية،  الوطنية  امل�سالح 
)ملكي  املثل  عليه  ينطبق  مما  توجهاتها  بع�س 
الفراد  �سعيد  على  هنالك  وكان  امللك(.  من  اأكرث 
اعلى  يف  رفيعة  وع�سكرية  �سيا�سية  �سخ�سيات 
املنا�سب من مزدوجي اجلن�سية والولء، وجميعهم 
للبلد  الولء  ق�سم  غربتهم  يف  ما  مرحلة  يف  اّدوا 
الذي منحهم اجلن�سية، حتى و�سلنا يف مرحلة ما 
اىل �سورة �سوريالية كانت ولزالت فيها احلكومة 
م�سوؤولني  حتوي  والت�رسيعية  التنفيذية  ب�سلطاتها 
ووزراء تبلغ ن�سبة الوربيني منهم قرابة ال90% 
منهم وهو رقم يثري �سخرية م�سحكة مبكية، ويف 
ظل هكذا و�سع �سار الجنبي يحكم فعليًا بالنيابة 
ان  نت�سور  ان  لنا  فكيف  العراقيني.  رقاب  على 
وت�رسيعات  اجراءاآت  قيام  هوؤلء  امثال  يدعم 
ان  وال�ستخبارية  المنية  للموؤ�س�سات  تتيح 
الغاء  مت  وكاأمنا  ؟؟،  بالعمالة  ما  �سخ�س  تتهم 
فتحول  اجتماعيا  واقعا  واأ�سبح  املو�سوع  هذا 
�ساد�س،  طابور  اإىل  العراق  يف  اخلام�س  الطابور 
ومل يعد معه اجلا�سو�س بحاجة اىل غطاء للتخفي 
فا�سبح  مدين.  جمتمع  منظمة  او  جتارية  ب�رسكة 
م�سوؤول ليتورع  عبارة عن  العراق  اجلا�سو�س يف 
ل�ساحله  يعمل  الذي  البلد  ل�سالح  الولء  باظهار 
نظامه  وميجد  بحبه  ويتفاخر  دوما  له  وي�سافر 
بامل�ساريع  البلد  ذاك  �رسكات  ويدعم  ال�سيا�سي 
والعقود، اي انه ل يكلف البلد الذي يعمل ل�ساحله 
�رسكات  يدعم  وهو  فقط،  ال�سيا�سي  الدعم  غري 
من  وال�رسقات  بامل�ساريع  البلد  ذاك  و�سخ�سيات 
ر�سمي  بغطاء  جماين  كجا�سو�س  وبتفاخر،  العراق 
اأن ت�سمى من يعمل  ود�ستوري. ومن هنا ل ميكن 
اجلا�سو�س  لأن  عمياًل،  وامنا  جا�سو�سًا  العراق  يف 
له،  يعمل  الذي  ال�سيا�سي  بالنظام  يعتقد  ل  قد 
ر�سالة  يحملون  وكاأنهم  يعملون  العمالء  لكن 
ال�سمري. وو�سل المر  !!!ولي�سعرون بوخز  مقد�سة 
منفلت  حد  اىل  العراق  يف  ال�سيا�سي  التج�س�س  يف 
وعدم  لالحزاب  قانون  غياب  يف  ل�سيما  وفريد 
وجود اية رقابة على التمويل حتى �سار لالحزاب 
امر ل مثيل  العراقية مكاتب متثيل خارجية وهو 
الدول الجنبية تتدخل يف  العامل. و�سارت  له يف 
ت�سكيل  ويف  العراقي  ال�سيا�سي  ال�سكل  وتفريق  ملِّ 
هو  القرب  الو�سف  ف�سار  والتحالفات  احلكومة 
تتم  �سيا�سية  عمالة  هي  ال�سيا�سية  العملية  ان 
حد  الجنبي  والنفوذ  ال�ستخبارية  ال�سيطرة  حتت 
يتحول  للحزب  املنتمي  العن�رس  و�سار  النخاع، 
تدريجيًا اىل مواطن تابع للدولة الداعمة بكل �سي، 
كلها  الداعمة  والدولة  �رس  كله  العراق  يرى  فهو 
من  اأكرث  امريكي  لال�سف،  البع�س،  ف�سار  خري. 
و�سعودي  الإيرانيني،  من  اأكرث  وايراين  الأمريكان. 
الأتراك  من  اأكرث  وتركي  ال�سعودية  من  اأكرث 
الباب  هذا  الربيطانيني.ويف  من  اأكرث  وبريطاين 
يقال ان �سفري بريطانيا يف اإيران يف عهد ملوك 
القاجار وقع يف حب اإحدى بنات امللك وكان 
ا�سمها �سان�سانيا، فطلب بعد فرتة من لندن ان 
ُينقل من اإيران، فقيل له ملاذا، فاأجاب: انا واقع 
بني حب بريطانيا و�سان�سانيا واأريد ان اختار 

بريطانيا!!!!.

ولد يف بغداد – الكرخ – عام 1946، تخرج من ثانوية الكرخ 
 1962 عام  العراق  على  الأول  درج��ة  على  حائزا  الر�سمية 

واأر�سالإىل اجنلرتا يف البعثة العلمية لدرا�سة الجتماع،  
ح�سل على �سهادة البكالوريو�س علوم يف علم الجتماعبدرجة 

ال�رسف من جامعة لندن، انكلرتا عام 1966، 
الجتماع  علم  اآداب  علم  املاج�ستري  �سهادة  على  ح�سل 
عام  الربيطانية  كال�سكو  جامعة  من  �رسف  بدرجة  التطبيقي 
1967. ح�سل على �سهادة الدكتوراه يف علم الجتماع بدرجة 
امتياز من جامعة بوداب�ست / املجر عام 1977. ح�سل على 
�سهادة الدكتوراه يف علم الجتماع بدرجة امتياز من جامعة 
 ).D،Sc( لندن عام 1988. ح�سل على �سهادة الدكتوراه علوم
من  العاملية(  )الدكتوراه  الجتماع  علم  يف  امتياز  بدرجة 
اأعلى من  اأكادميية العلوم املجرية يف بوداب�ست وهي �سهادة 
1988 بعد تقومي اأطروحة ال�سهادة  الدكتوراه بخم�س �سنوات 
من جامعات هارفرد و لندن وال�سوربون وبوداب�ست ووار�سو. 
التي  البحث الجتماعي  الذهبي مل�سابقة  الو�سام  فاز بجائرة 
تنظمها اجلمعية الدولية لعلماء الجتماع يف نيويورك اأمريكا 
عام 1988. فاز بلقب الأ�ستاذ الأولعلى كلية الآداب وجامعة 
بغداد واجلامعات العراقية عام 1996. ع�سو اجلمعية امللكية 
لعلماء الجتماعالربيطانيني يف لندن و كال�سكو. ع�سو مدى 
احلياة يف املجمع العلمي امللكي الربيطاين يف لندن واملجمع 
ثمانيناأطروحة  على  اأ���رسف   . بوداب�ست  يف  املجري  العلمي 
امل�سابقة  يف  متميز  ع��امل  بلقب  ف��از  ودك��ت��وراه،  ماج�ستري 
بالتعاون  الأمريكي  البايوغرايف  املعهد  اأجراها  التي  الدولية 
عامل  لقب  منح   .1998 عام  الأمريكية  العلوم  اأكادميية  مع 
البحث  الكتابة و  العراق بعد متيزه بالتاأليف و  من قبل دولة 
العلمي عام 1999. ح�سل على و�سام ال�ستحقاق الدويل من 
نوبل  بجائزة  2000.فاز  عام  الربيطانية  كامربيدج  جامعة 
يف العلوم عام 2002 من التجمع الثقايف املتحد / الوليات 

املتحدة الأمريكية.

Tue. 11 Oct. 2016 issue no 206جدار الجورنال
الثالثاء 11 تشرين االول 2016 العدد 206

واقع المرأة العراقية.. هموم المعيشة والعنف األسري تغطيه
كن����ت قد فرغت م����ن مراجعة وتدقيق خمطوط ديوان يل يف وقت 
متاأخر من امل�س����اء قبل اأيام حني بداأت اأت�س����فح في�س����بوك واأحّرر 
ها ق����د تاأخرت  م����ن خالل����ه ر�سائ����ل لأ�سدق����اء خمتلف����ني كان بع�سُ
اإجابت����ه. وقب����ل اأن اأمت الر�سائل �سادفت ق�سي����دًة مرتجمة لبابلو 
نريودا يف �سفح����ة ال�سديق الفنان فا�سل جواد. ل ميكن جتاوز 
ق�سي����دة ل�ساعر مثل نريودا. قبل اأن اأفتح رابط الق�سيدة، وكانت 
من�سورة يف موقع اإلكرتوين ا�سمه املكتبة العامة مل اأت�سفحه من 
، فقد تابعت، كما  قب����ل، توقعت اأن الق�سيدة ل����ن تكون جديدة عليَّ
اأتوقع، جميع ما ترجم اإىل العربية لهذا ال�ساعر الذي حظي )عرب 
جانب من �سعره( باهتمامي يف �سنوات �سبابي يف ال�سبعينيات. 
مل اأقراأ ه����ذه الق�سيدة من قبل..  ا�ستغربت ذلك. الق�سيدة جيدة، 
وه����ي لفتة وجديرة بالوقوف عندها، ل ميك����ن اأن اأكون ن�سيتها 
اأو مل التف����ت اإليه����ا، ت�سعف ذاكرتي اإمن����ا يف جوانب كثرية غري 
اأ�سا�سية يف حياتي، ال�سعر اجليد ل ُين�سى. هل ثمة ما مل يرتجم 
لبابل����و نريودا بع����د كل هذه ال�سن����وات؟ ت�ساءلت، وبق����ي ثمة ما 
يقلقن����ي ب�ساأن ه����ذه الق�سيدة. بع�����ص الأخطاء ال����واردة بالن�ص 
املرتج����م كان����ت تب����دو اأخط����اًء طباعي����ة، مل تفتن����ي، اأن����ا م�سحح 
لغ����وي ق����دمي، هكذا ب����داأت حيات����ي ال�سحفي����ة. كان مع����ي حينها 
عل����ى املا�سنجر جمال جمعة، هو اأي�س����ًا كان قد قراأ نريودا جيدًا، 
يف لقائن����ا الأخ����ري حتدثن����ا بهذا. �ساأل����ت جمال م����ا اإذا كانت هذه 
الق�سي����دة لنريودا قد مّرت ب����ه �سابقًا، وو�سعُت ل����ه ن�سخًة منها. 
رد عل����يَّ جمال: ل، مل اقراأها من قب����ل، اإنها ق�سيدة جميلة. وحني 
عدت لأ�ساله اإْن كان يتوقع مثلي اأّن الق�سيدة لي�ست لنريودا، فاإنه 
ج����زم مبا�سرة: )ل؛ لي�ست له بالتاأكيد، ه����ذا لي�ص مما هو ماألوف 
منه(، و�ساألن����ي عن م�سدرها. غوغل مكتبة كونية؛ فبعد دقيقتني 
ج����اءين جمال بالن�سخة الإنكليزي����ة لق�سيدة نريودا. كان توّقعنا 
غ����ري دقيق؛ فه����ذه ن�سخة اأخ����رى مرتجمة من الق�سي����دة اجلميلة 
وعنوانها )ميوت ببطء( باإم�ساء نريودا. اأمامنا ن�سختان عربية 
وانكليزية للق�سيدة. الن�سختان غ����ري )متطابقتني(؛ اختالف يف 
ترجمة بع�����ص الأ�سطر، وتقدمي وتاأخ����ري يف بع�سها الآخر.. اأي 
الن�سختني هي الأقرب اإىل الن�ص الأ�سلي كما كتبه بابلو نريودا؟ 
ل نع����رف، لكن����ي توقف����ت فج����اأة عن����د مفارق����ة جتم����ع الن�سختني 
العربي����ة والإنكليزي����ة؛ كلٌّ م����ن الن�سخت����ني كان����ت غفاًل م����ن ا�سم 
مرتجمها..لقد ح�سل هذا يف اليوم الدويل للرتجمة، يف الثالثني 
م����ن ال�سهر املا�سي �سبتمرب. انتبهت متاأخرًا، حينما بداأت بكتابة 
ه����ذا املقال �سباح اليوم التايل، لهذه املفارقة التي و�سعتني اأمام 
م�سكلة مع ق�سيدة مرتجمة يف اليوم الدويل للرتجمة. قبل اأ�سهر 
كن����ت اأمام م�سكلة ق�سيدة مرتجمة اأخ����رى اإمنا من الطرف الآخر 
من العامل، من ال�سني. كانت ق�سيدة ل�ساعرة �سينية �سادفتها يف 
موق����ع اإلكرتوين رمبا كان ملجل����ة اأخب����ار الأدب امل�سرية، ل اأذكر 
الآن بال�سب����ط. ا�ستلطفت الق�سيدة، وكان����ت تنا�سب فكرة عملي 
على كتاب ما زلت، منذ �سنوات، اأوا�سل العمل فيه، ب�سرب وطول 
ب����ال، ويتناول )الق�سيدة الق�س����رية(. اأردت الكتابة عن الق�سيدة 

ال�سينية فوجدت اأنها من�سورة من دون ذكر ا�سم املرتجم. 

المواطن والمسؤولمكافحة التجسس في العراق.. ظاهرة تتطلب اجماع ووعي وطنيمبدعون من

وكاالت - متابعةاحسان محمد الحسن

إعداد – ساجدة خضر

إعداد- ساجدة خضر

 مفاجآت نادرة مع 
قصيدة )غريبة( 

عبد الزهرة زكي

أقالم حرة

اىل دولة رئي�س جمل�س الوزراء املحرتم 
الدكتور حيدر العبادي

نحن لفيف من املف�سوخة عقودهم واملف�سولني من وزارتي 
و  عقودهم  املف�سوخة  ب�سمول  نطالب  والدفاع،  الداخلية 
الهاربني واملتغيبني �سمن قانون العفو العام ، من وزارتي 
لت�سحياتهم  اإكرامًا  للخدمة  لإعادتهم  والداخلية  الدفاع 

و�سهدائهم وجرحاهم وكفر�سة اأخرية واهلل اأرحم الراحمني.
املنت�سبون يف وزراتي الدفاع والداخلية

يف  متقدم  طالب  احمد،  ثامر  علي  املواطن  اإين  عليكم  ال�سالم   
كلية القوة اجلوية دورة 77 طيارين، يل خدمة �سنتني يف قاعدة 
من  وارجو  العظيم،  باهلل  اق�سم  ظلما،  ف�سلي  مت  اجلوية  �سبايكر 
النظر  املحرتم،  العبادي(  )حيدر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  معايل 
وطني،  خدمة  يف  لرغبتي  الدوام،  اىل  واعادتي  مو�سوعي  يف 
وال�سيد  اهلل  يدي  بني  ق�سيتي  ا�سع  واين  عائلتي  معيل  اأين  علما 
اخلري  لعمل  اهلل  وفقكم  رقمي  وهذا  بها  للنظر  العبادي،  حيدر 
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المفسوخة عقودهم والمفصولون من 

وزارة الداخلية والدفاع والعفو العام

مناشدة من مواطن


