
فاليوم �ص��ار �ص��احة ي�ص��ودها �جله��ل و�أ�ص��بح عائقًا 
للكفاء�ت �و تهديد ي�صكل خطر�ً على حياتهم فا�صطرو� 
للهج��رة بحث��ًا عن �الأم��ان و�ال�صتح�ص��ان يف بالد غري 
بالدهم مما �أثر ذلك �ص��لبًا على جميع �جلو�نب لكونهم 
م���روع �لعط��اء �لد�ئم لتنمي��ه وتطوير �لب��الد . تقول 
�لباحثة �الجتماعية و�لنف�صية د.هدى جميل عبد�لغني 
و��صفًة ��صباب �لهجرة :هجرة �لكفاء�ت �حدى �مل�صاكل 
�لتي يعاين منها �لعر�ق بد�أت عام 2003 وت�ص��تمر �ىل 
�لي��وم �ال �نها يف حاله تناق�س لي�س لقلة �لرغبة و�منا 
للقل��ة �لباقي��ة من �لكف��اء�ت �لتي بقيت لكونه��ا �إعد�د 
ال تق��وى عل��ى �لهج��رة ولي�س رغب��ه يف �لبقاء �ص��ابقًا 
يف ف��رة �لت�ص��عينات كان��ت هن��اك ن��وع م��ن �لهجرة 
�لقليل��ة لك��ن الأ�ص��باب خمتلف��ة كانت ترتب��ط بالنظام 
و�الجتاهات �و �إعد�م �حد �أفر�د �ال�رة �و وجود ��صباب 
دينية مت�س �لعائلة ب�صورة عامة ولي�س فرد معني لكن 
�لفرة �لتي حلقتها كانت هناك ��صكال �خرى بد�أت يف 
تز�ي��د طردي م��ع �زدياد وق��ع �الأحد�ث وزيادة ن�ص��به 
�لعن��ف و�لتهديد بالقتل �المر �ل��ذي �أدى هو �الخر �ىل 
زيادة ن�ص��به �لهجرة �ىل �خلارج و�إن كانت هذه �لبلد�ن 
��ص��عب لكنها حتتوي على �الأمن و�ال�صتقر�ر و��صافت 
�لباحث��ة : يف �الأعو�م 2003 و2004 و2005 �زد�دت 
ن�ص��بة �لتهدي��د�ت و�الن�ص��ان بطبيعت��ه �ذ� فق��د �الأم��ن 
�ص��يبقى يف حال��ة قلق و خ��وف وتتدهور �م��ور حياته 

من معظم �جلو�نب وال ي�ص��تطيع �الإبد�ع وال يقوى على 
�النت��اج ويقول )حممد كرمي ( طالب كليه �لهند�ص��ة يف 
جامع��ه غ��ازي عنتاب يف تركيا : لالأ�ص��ف ال توجد يف 
�لع��ر�ق �لظروف �لتي ت�ص��اعد عل��ى �ن تتميز يف جمال 
عمل��ك �و تب��دع في��ه كفاء�تن��ا �لعلمية هج��رت �لبالد 
تدن��ى م�ص��تو�ها  �لتدري�ص��ية يف �جلامع��ات  �لك��و�در 
�الأكادميي و�نخف�ص��ت م�ص��تويات �لط��الب �لعلمية كل 
هذ� ب�ص��بب �عمال �ملجاميع �الإرهابية و�ال�صاليب �لتي 
��ص��تخدمتها م��ن تخوي��ف و تهويل وهذه �لع�ص��ابات 
�خذت ماأخذ�ً كبري�ً ونالت من �لو�صع �الأمني باالإ�صافة 
�ىل �جلر�ئم �ملنظمة �لتي تقودها ع�ص��ابات ��ص��تقوت 
بال�رق��ة لت�ص��ع لها حمل ق��دم يف معظم �ملوؤ�ص�ص��ات 
�حلكومي��ة وباتت تتعاطى �لر�ص��وة وتتعامل باالأمو�ل 
لتم�ص��ية �الم��ور وت�ص��ويه �خلالف��ات فيم��ا بينها ختم 
)حممد( قائاًل :عودتي �ىل �لعر�ق �ص��عبه لكنها لي�ص��ت 
م�ص��تحيلة ال ي�ص��عدين �لبقاء يف �لغربة و�أنا �رى �لظلم 
ينه���س ج�ص��د بلدي �لع��ر�ق وح��ني ننظر للق�ص��ية من 
ز�وي��ة �خرى نرى تز�يد �إعد�د �لالجئني �لعر�قيني على 
�خل�ص��و�س يف دول �ل�رق �الأو�ص��ط بعد �صقوط �لنظام 
�الأ�ص��بق حي��ث يبل��غ عددهم �لي��وم �كرث م��ن 2 مليون 
�ص��خ�س يف كل م��ن �ص��وريا و�الأردن و�إي��ر�ن وم���ر 
ولبن��ان وتركيا وع��ده بلد�ن خليجي��ه ويف نهاية عام 
2006 ��ص��بح �لعر�ق ثاين بلد يف �لعامل من حيث عدد 
�لالجئني بعد �أفغان�ص��تان وتز�يدت هذه �الإعد�د نتيجة 
�ص��عف �الأمن وتز�يد معدالت �جلرمية �ملنظمة و�لعنف 

�لطائفي . ويذكر �ال�ص��تاذ )�ص��عد �صاعر خ�صري( : هناك 
كارث��ة حقيقية يعاين منه��ا قطاع �لتعلي��م يف �لعر�ق 
ب�ص��بب عمليات �ال�ص��تهد�ف �ملتكررة �لت��ي طالت �كرث 
من )200( ��ص��تاذ�ً جامعي��ًا كنتيج��ة لعمليات �لعنف 
�لتي ت�ص��هدها �لبالد لليوم . فيما قال �لدكتور ) �صباح 
�حل�ص��يني ( وكيل وز�رة �ل�ص��حة �لعر�قية �ل�صابق ويف 
موؤمتر �صحفي �ن �كرث من )800( طبيبًا ذهبو� �صحية 
�لعنف بني قتيل وجريح بحيث �ن عدد�ً من �ملوؤ�ص�صات 
�ل�ص��حية ب��د�أت تعاين م��ن نق�س و��ص��ح يف كو�درها 
�لطبي��ة �لذين قتل��و� �و هجرو� حتت تهديد �مل�ص��لحني . 
ويذكر �لتدري�ص��ي يف جامعه �مل�ص��تن�رية )د.حممد( : 
ب�ص��بب هجرة �لعلماء �لد�ئمة من �لعر�ق ظهرت م�صكله 
قل��ه خرب�ء �لتدري�س و �ملبدع��ني و قادة �لبحث �لعلمي 
عل��ى �لرغ��م من �جله��ود �لكب��رية �لتي تبذله��ا �لعقول 
�لعلمي��ة �ملتخ�ص�ص��ة �لباقية يف �لب��الد ويف �الرتقاء 
مب�ص��توى �لتدري�س ويبدو �ن ��ص��تمر�ر مثل هذ� �لو�صع 
�أدى �ىل تدهور م�ص��تويات �لدر��ص��ة يف �جلامعات لكن 
وز�رة �لتعليم �لعايل �ذ� ما �تخذت �صيا�ص��ه �صائبة يف 
�يفاد �إعد�د كبرية من �لتدري�ص��ني �ىل �خلارج ولفر�ت 
طويله ن�ص��بيًا �صي�ص��اعد بدرجة كبرية يف �حلد من هذ� 
�ل��ردي �و عك���س م�ص��اره وي�ص��يف: م��ن �ملالحظ �ن 
�ل��دول �ملتقدم��ة ال ت�ص��تغني من �لتب��ادل �لعلمي نظر�ً 
ملردود�ته �لكبرية يف تطوير مهار�ت �لكفاء�ت �لعلمية 
و �غن��اء جتربته��ا و من ثم م�ص��اهمته يف تطوير كامل 

�لبنيه �الأكادميية و�لبحثية .

 
وه��ذ� ال يعفيها م��ن مهمة �لتوف��ري و�لتدب��ري، و�لتخطيط 
للم�ص��تقبل �القت�ص��ادي لالأ���رة. م��ع �خت��الف جت��اوب 
�الأزو�ج م��ع رغب��ة �لزوجة يف �لتوفري ب��ني عائلة و�أخرى 
ورغ��م ذلك فاأن رغبة �ملر�أة للتوفري و�ال�ص��تعد�د للطو�رئ 

ال ينعدم �إال نادر�ً.
ناهدة علي �أم لثالثة �أطفال ��صارت : منذ �لبد�ية ع�صت يف 
بيت م�صتقل مع زوجي �لكا�صب �لذي كان يعمل يف حتميل 
�ل�ص��لع و�لب�ص��ائع يف �ص��وق �جلمل��ة مل يكن يعطي �ص��وى 
1000دينار يوميًا فقط مل�رويف �ليومي، ومع هذ� كنت 
�أوفر منه 250 دينار يف جيب �ص��نعته خلف �ص��ورة على 
�جلد�ر ال يعرف مكانه �حد و�حيانَا �أ�صتطيع �الأ�صتغناء عن 
ن�ص��ف �مل�روف �أو كل��ه.. وبهذه �لطريق��ة �لتي طورتها 

فيم��ا بع��د ��ص��تطعت مو�جهة كثري م��ن �الأزم��ات و�الأيام 
�ل�ص��ود�ء �لبت��ي مرت بن��ا، ف�ص��اًل عن �روع��ي يف �ر�ء 

�الأثاث �ملنزلية وبع�س �حتياجات �أطفايل.
 �م��ا نور�س ح�ص��ن فهي �أم خلم�ص��ة �أوالد وزوجة ل�ص��ابط 
يف �جلي���س �لعر�قي تق��ول :يف �لبد�ية كان زوجي يرف�س 
�أن �أحتم��ل م�ص��وؤولية �لتدبري �ملنزيل وقد ف�ص��ل عدة مر�ت 
يف �الحتف��اظ عل��ى ر�تب��ه لع���رة �أي��ام بع��د �أول �ل�ص��هر 
بع��د ذل��ك تبد�أ �ص��لة �ملو�د �لغذ�ئي��ة بالتقل�س وقد ت�ص��ل 
يف �الأي��ام �الأخ��رية �إىل �القر��س �أو �ل���ر�ء باالآجل. وال 
يتو�ن��ى زوج��ي ع��ن ���ر�ء �للح��وم و�الأ�ص��ماك و�لفاكهة 
و�إقامة �لوالئم الأقربائه و�أ�صدقائه يف بد�ية �ل�صهر لتدفع 
�لثم��ن عائلته و�أطفال��ه يف �جلزء �الأخري من �ل�ص��هر وبعد 
�صجاالت ومفاو�صات بيني وبني زوجي �قتنع �إن ي�صلمني 
م�ص��وؤولية �لتدبري والقت�صاد �ملنزيل بعد �ن يحتفظ بجزء 

منه مل�ص��اريفه �خلا�ص��ة. وفع��ال قمت بتخ�ص��ي�س جزء 
ب�ص��يط م��ن �لر�ت��ب للتوفري ع��ن طريق �ال�ص��ر�ك ب�ص��لفه 
�ص��هرية و��ص��تطعت �ر�ء �ص��يارة نقل د�خل��ي عمل عليها 
�بن��ي �لبكر و�رعت باإكمال بناء �لبيت �لذي ن�ص��كنه. مع 
م�ص��اعدة �لقرو���س و�ل�ص��لفة �حلكومية. و�أنا �أالن ��ص��تعد 

لتزويج �بني �لبكر بعد �أيام.
 يف حني �م عالء ت�ص��يف: يف �لت�ص��عينات كن��ت �أوفر من 
�حل�ص��ة �لغذ�ئية، وكان زوجي م�صوؤول عن كل م�صاريف 
�لبي��ت و�الأوالد ومل يك��ن ي�ص��اركني يف هذه �مل�ص��وؤولية. 
وعندم��ا كان يعطين��ي مبل��غ ل���ر�ء مالب���س �و �لذه��اب 
�ىل �ص��الون �حلالق��ة �و ملر�جع��ة طبي��ب �و م��ن �لعيدية 
�لتي ت�ص��لني يف �الأعياد �و من �لو�جبات يف �ملنا�ص��بات 
�ملفرح��ة مث��ل و�ص��ول مول��ود جدي��د و زو�ج �الأوالد �و 
�خلت��ان. عموما ال �عجز عن �إيج��اد طريقة لالدخار لنجد 

�ص��يئا ن�ص��تند علي��ه يف �الأي��ام �ل�ص��عبة � و�الأزم��ات وما 
�أكرثها يف حياتنا.

 ويوؤك��د �لباح��ث �الجتماعي عبد �الأم��ري �آل نعيمة : فكرة 
�الدخ��ار �أ�ص��ال متاأتية من دو�عي نف�ص��ية ت�ص��كل �ص��لوك 
و��ص��ح ي�صفي على �لفرد من كال �جلن�صني، ففي جمتمعنا 
�ل�رق��ي تك��ون �ملر�أة �أك��رث مي��ال لالدخار غالب��ا ولي�س 
د�ئم��ا. و يعود ذلك �إىل خوف �ملر�أة على م�ص��تقبلها �لذي 
تزح��ف علي��ه �لتف��ككات �ملتع��ددة م��ن �بتع��اد �الأبوي��ن 
و�الإخوة و�الأخو�ت الأ�ص��باب كثرية. وتتعلم �ملر�أة �الدخار 
وهي طفلة و�هم تلك �الأ�ص��ياء �ملدخ��رة هي �لذهب و�لذي 
ي�ص��مى زينة وخزينة. و�ملر�أة �لعر�قية �أكرث ميال لالدخار 
من �لرجل ب�ص��بب �ن�صغاالت �لرجل وتقهقره، ويف �لنهاية 
هي تخرج ما �دخرته للزوج �أو �الأوالد وحتوله �إىل م�روع 
حياتي مدر للدخل. و�عرف �أنها نزعة يجب �حلث عليها.

الحشد الشعبي: لن ينتهي خطر داعش إال 
بتأمين المناطق الصحراوية الغربية لألنبار 

إخالء 300 عائلة من محاور القائم أغلبها من 
النساء واألطفال

النفط تنجز محطة توليد كهربائية في حقل الرميلة

�النب��ار- �جلورنال : �علن قائد �حل�ص��د �ل�ص��عبي يف ق�ص��اء �لرم��ادي مركز حمافظة 
�النب��ار �للو�ء طارق �لع�ص��ل �لي��وم �الحد �ن خطر تنظيم د�ع���س �الرهابي لن ينتهي 
�ال بتاأم��ني �ملناط��ق �ل�ص��حر�وية �ملحيط��ة بق�ص��اء ر�وه و�لقائ��م وم�ص��ك �ل�ريط 
�حل��دودي بني �لعر�ق و�ص��وريا . وقال �لع�ص��ل ملر��ص��ل »�جلورنال ني��وز« �ن" تنظيم 
د�ع�س �الرهابي �ص��كل مقر�ت ومع�ص��كر�ت يف �ل�ص��حر�ء �لغربية لالنبار ويف و�دي 
حور�ن و�لكهوف �لتي مل ي�صلها �ن�صان مطلقا وغري حمددة باملو�قع �جلغر�فية �لتي 
مل تكت�ص��ف وهاجم من هناك مدن �النبار منذ عام 2006 و�صكل ع�صابات �رهابية 
منها ما عرف بالقاعدة ومن ثم �لتوحيد و�جلهاد و�خرها د�ع�س". و��صاف �ن" �من 
و��ص��تقر�ر �النب��ار ل��ن يحدث �ال بتدمري مع�ص��كر�ت دولة �خلر�فة يف عمق �ل�ص��حر�ء 
�لغربية وتفجري مقر�تهم وخنادقهم و�ملالجى �لتي حفروها وي�ص��تخدموها للهروب 
و�الختباء". و��صار �لع�صل �ن" و�دي �لقذف وو�دي حور�ن ومكر �لذيب �خطر �ملناطق 
�لتي ي�صتخدمها د�ع�س �الرهابي كونها مناطق و��صعة وت�صاري�صها خمتلفة وتتطلب 

قو�ت مدربة لتاأمينها وتفتي�صها بالكامل بعد حترير ر�وه و�لقائم

�النبار- �جلورنال : �علن �مر �لفوج �الول للح�ص��د �لع�صائري يف �ملناطق �لغربية 
مبحافظ��ة �النبار �لعميد خالد �ملحالوي، �لي��وم �الحد، عن �خالء �كرث من 300 

عائلة من حماور ق�صاء �لقائم غربي �النبار �غلبهم من �لن�صاء و�الطفال .
وق��ال �ملح��الوي ملر��ص��ل "�جلورن��ال" �ن” �لق��و�ت �المني��ة بكاف��ة �ص��نوفها 
متكن��ت م��ن �خالء �كرث م��ن 300 عائلة نازحة من حماور ق�ص��اء �لقائم �غلبهم 
م��ن �لن�ص��اء و�الطفال ومت تامني منطق��ة �لزلة جنوب �رق �لقائ��م لتكون مركز 
�يو�ء لهم ب�صكل موؤقت حلني نقلهم �ىل خميمات �لنازحني”. و��صاف �ن” �لقو�ت 
�المنية دققت معلومات �لرجال و�ل�ص��باب من �ال�ر �لتي مت �خالئهم وتبني عدم 
وجود مطلوبني بينهم فيما مت توفري �ملو�د �لغذ�ئية و�الن�صانية �لتي يحتاجوها 
رغ��م قل��ة �المكانيات �ملتاحة”. و��ص��ار �ملحالوي �ن” �لعو�ئ��ل �لنازحة حتتاج 
�ىل م��و�د غذ�ئي��ة وخدم��ات طبي��ة مع �رع��ة يف نقلهم من مناط��ق �الخالء �ىل 
�ملخيمات خ�صو�ص��ا يف �لظروف �ملناخية �ل�صعبة وت�صاعد �لعو��صف �لر�بية 

يف �ملناطق �لغربية”.

بغ��د�د � متابع��ة: �علن��ت وز�رة �لنف��ط، �لي��وم �الأح��د، عن �جن��از م�روع �ن�ص��اء حمطة 
لتوليد �لطاقة �لكهربائية يف حقل �لرميلة، ف�ص��ال عن تعزيز منظومة �لكهرباء �لوطنية 

ب�)200-150( ميغاو�ط من �لطاقة.
وقال �ملتحدث با�صم وز�رة �لنفط عا�صم جهاد يف بيان ح�صلت "�جلورنال" على ن�صخة 
منه، �إن "حمطة �لرميلة لتوليد �لطاقة �لكهربائية �حد �مل�ص��اريع �ال�صر�تيجية �لكبرية 
و�ملهمة �صمن خطط �لوز�رة �لتي حر�صت �لوز�رة على تنفيذها منذ عام 2010، و�صيتم 

بدء �لت�صغيل �لتجريبي للمحطة قريبا". 
و�أكد �أن "�ملحطة �صتغذي �حلقل باحتياجاته �لكاملة من �لطاقة �لكهربائية ، ف�صال عن 
تعزيز منظومة �لكهرباء �لوطنية يف �ملحافظة طاقة تقدر ب�)150 -200( ميكا و�ط".
و�أ�صاف جهاد �ن "مت تنفيذ �مل�روع من قبل �ركة "�صيبيك" �ل�صينية، وقد وقع عليها 
�الختيار من قبل �الد�رة �مل�ص��ركة للحقل �صمن مناق�صة طرحتها �ركة نفط �لب�رة 
للغر�س �عاله"، م�ص��يفا �نه "مت ذلك بعد عدة �جر�ء�ت منها ��صتح�ص��ال مو�فقة جمل�س 

�لوزر�ء �لعر�قي على �مل�روع يف �ب عام 2014".

بني �ملتحدث با�ص��م هيئة �حلماية �الجتماعية يف وز�رة 
�لعمل عم��ار منعم، �ليوم �الحد، �ن �لوز�رة �ص��ملت 328 
�لف ��رة �صمن تخ�صي�صات عام 2017 وعلى وجبتني، 
مو�ص��حا �ن ما مت تد�وله عرب و�صائل �العالم من �ن �كرث 
م��ن 762 �ألف عائلة مهددة باإيقاف �العانات عنها عار 
عن �ل�ص��حة.  وذكر منعم يف بيان تلقته "�جلورنال " ،�ن 
“�لوز�رة تعتمد على �لزيادة يف تخ�صي�صات عام 2018 
حينها �ص��يتم �العالن عن ��ص��ماء �مل�ص��مولني م��ن �لذين 
وردت نتائجه��م م��ن وز�رة �لتخطي��ط”. و�ك��د �ملتح��دث 
با�صم �حلماية �الجتماعية �ن “ر�تب �العانة �الجتماعية 
�ص��هد توحي��د وزي��ادة بعد تطبي��ق قانون رقم 11 ل�ص��نة 
2014 ، مو�صحا �أن �لر�تب �حلايل هي 175 �ألف دينار 
�إذ� كان �صاحب �الأ�رة رجل ولديه ثالثة �أطفال “، الفتا 
�ىل �ن “�ملر�أة �ذ� كانت هي �صاحبة �الأ�رة ومتلك ثالثة 
�أطفال فان �لر�تب �خلا�س بها ��ص��بح 225 �ألف دينار”. 
يذكر �ن وز�رة �لعمل ت�ص��تعد الإطالق �لدفعة �خلام�صة من 
رو�ت��ب �العانات �الجتماعية لعام 2017 �ل�ص��هر �ملقبل 
�لتي �صتكون دفعة خالية من �الإيقافات بعد توجيه وزير 
�لعم��ل رئي�س هيئة �حلماي��ة �الجتماعية �ملهند�س حممد 
�ص��ياع �ل�ص��ود�ين ب�رورة ح�ص��م �اليقاف��ات قبل �طالق 

�لدفعة �جلديدة.

�أعلن مدير �عالم د�ئرة �ص��حة كربالء، �صليم كاظم، 
�لي��وم �الأح��د، ع��ن ت�ص��جيل �أك��رث م��ن 500 حال��ة 
�ختن��اق ب�ص��بب �لعا�ص��فة �لر�بي��ة �لت��ي �رب��ت 
�ملحافظة. وقال كاظ��م يف بيان تلقت "�جلورنال" 
ن�ص��خة منه، �إن "م�صت�ص��فيات �لد�ئرة ��صتقبلت �كرث 
م��ن 500 حالة �ص��يق تنف�س وربو جر�ء �لعا�ص��فة 
�لر�بية �لتي �ربت �ملحافظة ليلة �أم�س و�ص��باح 
�لي��وم".   و�أ�ص��اف �ن "جميع �حلاالت تلَقت �لعالج 
�لالزم وغادرت �مل�صت�ص��فيات بعد حت�ص��ن حالتهم، 
با�ص��تثناء �أع��د�د قليلة جد�ً مت رقوده��م فيها حلني 

�كت�صابهم �ل�صفاء �لتام ومغادرتهم لها".

كفاءات البالد تتشظى دون االستفادة منها

المرأة العراقية أكثر ميال لالدخار من الرجلالمرأة العراقية أكثر ميال لالدخار من الرجل

شمول )328( ألف أسرة جديدة 
بقانون الحماية االجتماعية

تسجيل أكثر من 500 حالة 
اختناق بسبب العاصفة 

الترابية في كربالء

بغداد-الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ خاص

وكاالت ـ متابعة

غالبًا ما تبحث العوائل 
عن زوجة مديرة قنوعة 

لتزويج اأبنائها وال ي�شرتط 
اأن تكون ذات دخل اأو 

وظيفة، ويقال باللهجة 
الدارجة اأمراأة )تلّمه( 

مبعنى اأن تنظم خريطة 
االإنفاق للزوج، وتوفر 

للم�شتقبل اأو لليوم االأ�شود 
ال �شامح الله، وال غرابة 
اأن توفر الزوجة العاملة 

من دخلها اخلا�ص والذي 
ي�شكل موردًا اأ�شافيًا لدخل 
الزوج وم�شاعدًا له وكون 
ن�شبة كبرية من الزوجات 

بدون عمل، 

الكفاءات ثمرة البالد وعملتها ال�شعبة ومن 
يعول عليهم باإمكانية النهو�ص باحلا�شر 

وامل�شتقبل اأذ و لفرتة غري بعيدة من الزمان 
كان العراق بلدًا مزدهرًا بالثقافة و�شعاعًا 

يبث املعرفة وم�شنعًا للعلماء واملفكرين الذين 
َتَرُكوا كنز افكارهم واأعمالهم منارًا يعترب اليوم 

م�شلكًا ت�شري عليه معظم العلوم االإن�شانية 
والطبيعية 
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