
�أو  �لتهديد  عرب  �حتجازهم  �أو  �أ�شخا�ص  جتنيد  ر�أيتم  هل 
��شتغالل حالة ��شت�شعاف �أو تلقي �أمو�ل لغر�ص ��شتغالل 
جر�ئم  على  �شهود  �أنتم  �إذن  �ل�شخرة؟،  وحتى  �إن�شان 
�ل�شيت دون  "�الجتار بال�رش" �شيء  تندرج �شمن مفهوم 
جر�ئم  عن  �ل�شماع  �لعر�ق  يف  ماألوفا  بات  تعلمو�.    �أن 
ما  �ل�شلطة،  و��شتغالل  و�خل��د�ع  و�الحتيال  �الختطاف 
�لب�رشية  بحق  �جلر�ئم  باأب�شع  مهدد  �ملجتمع  �أن  يعني 

وقتا وجهد�  وتتطلب  �لتئامها  ي�شعب  ندوبا  و�لتي ترتك 
ملعاجلتها، �ىل جانب �هتز�ز �شمعة �لبلد. 

يف  �مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  وح��دة  �أقامت  �ل�شاأن  وبهذ� 
"�الجتار  ح��ول  علمية   حم��ا���رشة  �لنعمان   م�شت�شفى 
�لعبيدي،  ع�شام  �العظمية  قائممقام  بح�شور  بالب�رش" 
و�أد�رت  �مل�شت�شفى   م��دي��ر  �ل��ع��زي  ���ش��الح  و�ل��دك��ت��ور 
موؤكدة  �لرحمن،  عبد  ر�شيد  وف��اق  �لدكتورة  �ملحا�رشة 
"ظاهرة �الجتار بالب�رش يف �لعر�ق خطرية على �لفرد  �أن 
و�ملجتمع حيث �زد�دت معدالت ت�شجيل حاالت تندرج يف 

�لتي  �لر�هنه  �لظروف  نتيجة  �الأخرية  �الآونة  يف  �إطارها 
مر بها �لبلد. وتعزو عبد �لرحمن، �أ�شباب ��شتفحال ظاهرة 
"�الجتار بالب�رش" يف �لعر�ق، �ىل "�لفقر وقلة فر�ص �لعمل 
�جتماعية  حماية  �نظمة  وجود  وعدم  �لعمل  �جور  وتدين 
و�الأخالقي  �لديني  �لو�عز  قلة  عن  ف�شال  �لبلد،  يف  فعالة 
و�لثقايف و�الجتماعي"، الفتة �ىل �أن "نتائج هذه �جلر�ئم 
من �آثار �جتماعية و�شيا�شية و�قت�شادية ونف�شية وج�شدية 
و�الحتجاز".  كالتعذيب  �ل�شحايا  على  تظهر  و�شحية 
يذكر �أن �لعر�ق �ن�شم �ىل �تفاقية �المم �ملتحدة ملكافحة 

�ول  ك��ان  و   ٢٠٠٧ ل�شنة   ٢٠ �لقانون  مبوجب  �جلر�ئم 
جرمية  مكافحة  ق��ان��ون  ت�رشيع  ه��و  �ل��ع��ر�ق  يف  �ج���ر�ء 
ت�شكلت جلان  �شنة ٢٠١٢ حيث  رقم ٢٨  بالب�رش  �الجتار 
مركزية برئا�شة وزير �لد�خلية ، مع فتح د�ر خا�ص الأيو�ء 
�إىل  باالإ�شافة  �لعمل  وز�رة  يف  �المن"  "�لد�ر  �ل�شحايا 
ت�شكيل جلان متابعة عمل يف م�شت�شفيات بغد�د مرخ�شة 
وبح�شب  �لب�رشية  �الع�شاء  وزرع  رفع  عمليات  باأجر�ء 
فاإن  �ملتحدة،  �الأمم  من  �ملاأخوذ  بالريمو"  "بروتوكول 
"�الجتار باالأ�شخا�ص"، ي�شمل جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو 

�أو ��شتقبالهم بو��شطة �لتهديد بالقوة  �إيو�وؤهم  �أو  تنقيلهم 
�أو �الختطاف  �أ�شكال �لق�رش  �أو غري ذلك من  �أو ��شتعمالها 
��شتغالل  �أو  �ل�شلطة  ��شتغالل  �أو  �خل��د�ع  �أو  �الحتيال  �أو 
حالة ��شت�شعاف، �أو باإعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مز�يا 
لغر�ص  �آخر  �شخ�ص  �شيطرة على  له  �شخ�ص  مو�فقة  لنيل 
�ال�شتغالل.  وي�شمل �ال�شتغالل، كحد �أدنى، ��شتغالل دعارة 
�أو  �ل�شخرة  �أو  �جلن�شي،  �ال�شتغالل  �أ�شكال  �شائر  �أو  �لغري 
�خلدمة ق�رش�، �أو �ال�شرتقاق �أو �ملمار�شات �ل�شبيهة بالرق، 
�لعر�قي  �لق�شاء  جمل�ص  �الأع�شاء.   نزع  �أو  �ال�شتعباد  �أو 

�شبق و�أن �أكد يف بيان له، �أن "جرمية �الجتار بالب�رش يف 
بقية  يف  ت�شجيلها  ن�شب  من  �ملائة  يف   50 �شكلت  بغد�د 
�زدياد هذه  �أرجعو� �شبب  "ق�شاة  �أن  �ملحافظات"، مبينًا 
ع�شابات  قبل  من  بالب�رش  �الجتار  �متهان  �إىل  �لظاهرة 
�شابقة  �إح�شائية  و�أو�شحت  و�الأطفال".  �لفتيات  ت�شتغل 
�شجلت  �لعر�ق  حماكم  �أن  �لق�شاء،  جمل�ص  من  �شادرة 
جر�ئم �جتار بالب�رش يف عدد كبري من �ملحافظات خالل 
عام 2016، وبلغ عددها ما يقارب 200 جرمية، مبينة 

�أن عدد �ل�شحايا �لذكور بلغ 91 �شحية، �أغلبهم �أطفال.
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�حلالية  �لربملانية  �لدورة  �نتهاء  موعد  �قرت�ب  مع 
مطلع حزير�ن �ملقبل، يبدو �لعر�ق على �أعتاب �أزمة 
�حلايل  �لربملان  �إ���رش�ر  ظل  يف  معقدة  د�شتورية 
على وجود عمليات تالعب وتزوير بعملية �القرت�ع 
�حل��ايل،  �ل�شهر  من  ع�رش  �لثاين  يف  �أج��ري��ت  �لتي 
و�إ�شد�ره عدة قر�ر�ت تتعلق باالنتخابات من بينها 
�أ�شو�ت  من  �شوت  مليوين  نحو  �إلغاء  �شاأنه  من  ما 
�لفائزة  �لكتل  تتم�شك  فيما  و�ملغرتبني،  �لنازحني 
�شناديق  �أفرزتها  �لتي  بالنتائج  �النتخابات  يف 
�لن�شاب  �كملو�  �لذين  �لنو�ب  �القرت�ع. وفيما ي�رش 
تنفيذ  �رشورة  على  �ال�شتثنائية  للجل�شة  �لقانوين 
�نتخابات  ب�شاأن  ق��ر�ر�ت  من  �جلل�شة  خمرجات  
�خلارج و�لعد و�لفرز �ليدوي، يجري حر�ك جدي يف 
وتكليف  �ملفو�شني  جمل�ص  القالة  �لربملان  �روقة 
�لق�شاء باد�رة �ملفو�شية بعد ثبوت عمليات �لتزوير 

و�لتالعب بنتائج �النتخابات.
�لتي  �ال�شتثنائية  بجل�شته  �لنو�ب  جمل�ص  و�شوت 
كانت برئا�شة �شليم �جلبوري وبح�شور 168 نائبا 
باعادة  �ملفو�شية  و�لز�م  �خلارج  نتائج  �لغاء  على 
بقيت  فيما   ،10% بن�شبة  و�لفريدويا  �لعد  عمليه 

�جلل�شة مفتوحة �ىل ��شعار �خر.
وتقول �لنائب عن �لتحالف �لدميقر�طي �لكرد�شتاين 
�لنو�ب  جمل�ص  رفع  عدم  �شبب  �ن"  �جل��اف  ��شو�ق 
جلل�شته �ال�شتثنائية �لتي عقدها �الثنني و�لتي �تخذ 
�لنيابية  �النتخابات  ب�شاأن  مهمة  ق��ر�ر�ت  خاللها 
�لذي حقق فيها  �لقانوين  �لن�شاب  هو �حلفاظ على 

ليت�شنى له �تخاذ قر�ر�ت �خرى باوقات الحقه".
�ن"  ل���»�جل��ورن��ال«،  حديث  يف  �جل��اف  وت�شيف 
بجل�شته  �ل��ن��و�ب  جمل�ص  �تخذها  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لهيئة  �ىل  تقدم  �ن  �ملفرت�ص  م��ن  �ال�شتثنائية 
�لق�شائية �ملخت�شة باالنتخابات لتكون �الإجر�ء�ت 
�ل�شيا�شية  �جلهات  تدخل  من  و�شليمة  قانونية 
جلنة  ع�شو  يرى  �ل�شياق  ويف  �ملتنفذة".  و�الأحز�ب 
جمل�ص  �ن  �جل��ب��وري  م�شعان  �لربملانية  �لنز�هة 

جمل�ص  ق��ر�ر  تطبيق  رف�ص  ح��ال  يف  �ملفو�شني 
�ملجل�ص القالة جمل�ص  �شيدفع  وروحا  ن�شا  �لنو�ب 
�ملفو�شية  ب���اد�رة  �لق�شاء  وتكليف  �ملفو�شني 
�ملفو�شية  ق��ان��ون  تعديل  ت�رشيع  يف  و�مل�����ش��ي 

و�النتخابات.
ويوؤيد ذلك �لقيادي يف حتالف �لفتح �لنائب رحيم 
�لعملية  ب�شاأن  �لنو�ب  جمل�ص  قر�ر�ت  باأن  �لدر�جي 
كونها  �النتخابات  ملفو�شية  ملزمة  �النتخابية 
"مهدد� �ملفو�شية  تخ�شع لرقابة و�شلطة �لربملان، 
�ال�شتجابة  ع��دم  ح��ال  يف  عقابية”  "ب�”قر�ر�ت 
“جمل�ص �لنو�ب �تخذ  �إن  ملطالبه". ويقول �لدر�جي 
�جلهات  قيام  ب�شمنها  جل�شة  يف  ملزمة  ق��ر�ر�ت 
�ملعنية كل ح�شب �خت�شا�شة باتخاذ �لو�شائل �لتي 
ب�شورة  �النتخابية  بالعملية  �لثقة  �ع��ادة  ت�شمن 
ت�شمن  �ل��ق��ر�ر  �ن"  �ىل  "م�شري�  ونزيهة،  ع��ادل��ة 
�مل�رشوط  و�لت�شويت  �خل���ارج  �نتخابات  �ل��غ��اء 
�لدين  و�شالح  �النبار  يف  �لنازحني  خميمات  يف 
تزوير  من  �الدلة  عليه  توفرت  ملا  ودياىل  ونينوى 
�ر�دة �لناخبني با�شتثناء ��شو�ت �القليات �مل�شمولة 
ملزمة  �لنو�ب  جمل�ص  �ن" قر�ر�ت  موكد�  بالكوتا"، 
عقابية  �إج��ر�ء�ت  �شنتخذ  تطبيقها  عدم  حال  ويف 
�أخرى �شد مفو�شية �الإنتخابات.” وب�شاأن قانونية 
�خلبري  �أك��د  �الأخ��رية،  بجل�شته  �لربملان  �تخذه  ما 
�تخذه  �ل��ذي  �لقر�ر  �شالمة  ح��رب  ط��ارق  �لقانوين 
�لربملان ب�شاأن �لعد و�لفرز �ليدوي بن�شبة %10 من 
�الجر�ء�ت  “تلك  �أن  �إىل  �القرت�ع”، م�شري�  �شناديق 
�ملفو�شية".  �إج���ر�ء�ت  �شحة  من  للتحقيق  تهدف 
�مل�شتقلة  �لعليا  �ملفو�شية  �أعلنت  جانبها  م��ن 
�شيجتمع  �ملفو�شني  جمل�ص  ب���اأن  لالنتخابات 
يف  �تخذها  �لتي  �لنو�ب  جمل�ص  ق��ر�ر�ت  ملناق�شة 
جل�شته �ال�شتثنائية �الثنني �ملا�شي، "موؤكدة" عدم 
�شدور �أي موقف ب�شاأن �لقر�ر�ت لغاية �الن. ولوحت 
كتلة �الأحر�ر �لنيابية  بالطعن بجل�شة جمل�ص �لنو�ب 
�لتي عقدت �الثنني كونها غري د�شتورية ومل يتحقق 
مل  �حلا�رشين  عدد  �أن  �إىل  م�شرية  �لن�شاب،  فيها 

يتجاوز �ل�140 نائبا.

�ملهن  لذوي  وظيفية  درجة  �ألف   20 تخ�شي�ص  على  �ل��وزر�ء  جمل�ص  و�فق  �جلورنال:   - بغد�د 
على  و�فق   �لوزر�ء  “جمل�ص  �إن  �لوزر�ء،  جمل�ص  رئي�ص  م�شت�شار  �ل�شمري  �إح�شان  وذكر  �لطبية. 
تخ�شي�ص ٢٠ �لف درجة وظيفية لذوي �ملهن �لطبية وقرر جمل�ص �لوزر�ء، �ليوم �لثالثاء، ف�شل 
�شلطة �لطري�ن �ملدين عن وز�رة �لنقل و�إحلاقها باأمانة جمل�ص �لوزر�ء.  كما متت �ملو�فقة على 
�آنفا  تعوي�ص جهاز مكافحة �الرهاب ب) ٢٠٠( مائتي جندي �شد� للنق�ص �حلا�شل يف �جلهاز 
نتيجة خو�ص �ملعارك �شد �لتنظيمات �الرهابية، وتوفري �لتخ�شي�ص �ملايل لهم �شمن �ملالك 
�مل�شادق لعام ٢٠١٨ ��شتناد� �ىل �حكام �ملادة ) ١١ / �وال وثالثا- ج ( من قانون �ملو�زنة 

�لعامة �الحتادية لل�شنة �ملالية ٢٠١٨ ".

 �فادت م�شادر �أمنية بت�شمية مدر�ء جدد لدو�ئر �ملرور 
�لعامة، و�رشطة بغد�د و�رشطة �حلدود، و�لفرقة �لثانية 
"�أو�مر  �إن  �مل�شادر،  وقالت  �الحتادية.  �ل�رشطة  من 
�لد�خلية،  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  بت�شمية  �شدرت  عليا 

�ملرور  �شعد معن ملن�شب مدير  �للو�ء  بغد�د،  وعمليات 
�للو�ء  ��شتملت على ت�شمية  �الأو�مر  �أن  �لعامة و�أ�شاف، 
قو�ت  يف  �لثانية  �لفرقة  لقيادة  �لغريري  عامر  ركن 
من  �ال�شدي  �حمد  �لركن  و�للو�ء  �الحتادية،  �ل�رشطة 
�شد�م  وعامر  بغد�د،  �رشطة  �ىل  �حتادية  ثانية  فرقة 

لقيادة �رشطة �حلدود".

�أكد �الأمني �لعام ملجل�ص �لوزر�ء مهدي �لعالق 
�مل�شاريع  من  جمموعة  تنفيذ  �حلكومة  ع��زم 
�ل�شرت�تيجية �لعمالقة لتطوير قطاع �الت�شاالت 
لالمانة  بيان  وذكر  �ملعلومات.  وتكنولوجيا 
تر�أ�ص  �ل��ع��الق  �ن   " �ل���وزر�ء  ملجل�ص  �لعامة 
�جتماع �للجنة �لعليا للحكومة �اللكرتونية يف 
�الت�شاالت  وز�رة  وكيل  �الأمانة بح�شور  مبنى 
�لعر�ق  لدى  �لفرن�شي  �ل�شفري  و  �لبياتي  �مري 
ل��ه، وناق�ص  ب��ورن��و �وب��ي��ري و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق 
�الجتماع �ليات و�رشوط قر�ص �لتمويل �ملقدم 
قبل  من  ومبقرتح  �لفرن�شية  �حلكومة  قبل  من 
�لفرن�شيتني   CS و   THALES �رشكتي 

الإن�شاء مركز بيانات وطني يف حمافظة بغد�د 
.MOC

�ن�شاء �ملركز حمطة مهمة لتجميع  وَعد �لعالق 
�ملعلومات  لتكنولوجيا  �لوطنية  �ملكت�شبات 
�لتعاطي  �شهولة  �شيوؤمن  كما  و�حد،  موقع  يف 
و�ل�شفافية  جانب  من  وتبادلها  �ملعلومات  مع 
�خر.   جانب  من  و�لتكاليف  �لوقت  و�خت�شار 
بالده  حكومة  رغبة  �ىل  بورنو  ��شار  جهته  من 
بتمويل �مل�رشوع عرب قر�ص مبا�رش من �خلزينة 
مقد�ره  مببلغ  �لعر�قية  �حلكومة  �ىل  �لفرن�شية 
 OECD ، 85 70( مليون يورو طبقا لقو�نني(
�لت�شديد  ويتم  �إقر��شه  �شيتم  �ملبلغ  هذ�  % من 
�شنو�ت   5-10 على  �لعر�قية  �حلكومة  قبل  من 

وت�شدد وز�رة �الت�شاالت %15 كدفعه �أوىل.   

�ملا�شية  �الي��ام  يف  ودي��اىل  بغد�د  حمافظتي  �شجلت 
�ملدنيني  من  �لع�رش�ت  �شحيتها  ر�ح  �منية  خروقات 
�شجلته  ن�شبي  �مني  ��شتقر�ر  بعد  وجريح  �شهيد  بني 
�لنهائي  �النت�شار  �ع��الن  منذ  �لعر�قية  �ملحافظات 
�جلهات  �ملر�قبون  وحمل  �الرهابي  د�ع�ص  تنظيم  على 
�لتفجري�ت  م�شوؤولية  �ال�شتخبار�تية  و�الجهزة  �المنية 
ن�شاط  �ن  موؤكدين  �الخ��رية،  �الون��ة  يف  ح�شلت  �لتي 
�الرهابيني بات يتخذ من �شبات �الجهزة �ال�شتخبارية 
قد  �نتحاريًا  وكان  �الجر�مية.  خمططاته  لتنفيذ  منفذ� 
�ال�شبوع �ملا�شي  �ل�شعلة  فجر نف�شه يف متنزه مبنطقة 
�حد  بينهم  مو�طنًا   19 و��شابة  ��شت�شهاد  ��شفر عن  ما 
�لعنا�رش �المنية �لتي ت�شدت �ىل �النتحاري. و��شت�شهد 
و��شيب �كرث من 10 ��شخا�ص جر�ء تفجري عبوة نا�شفة 

دياىل.   حمافظة  مركز  بعقوبة،  مدينة  يف  �شوق  د�خل 
�إن،  دي��اىل،  �رشطة  يف  �ل�شمري،  حبيب  �لنقيب  وق��ال 
�لغالب م�شلحو تنظيم د�ع�ص  “عبوة نا�شفة، زرعها يف 
�أمام متجر يف �شوق بعقوبة �لقدمي  �الإرهابي، �نفجرت 
و�شط �ملدينة”، م�شيفا �أن “�لتفجري �أ�شفر عن ��شت�شهاد 
جلنة  وك�شفت  بجروح”.  �آخرين   10 و�إ�شابة  �شخ�ص 
��شتخبارية  معلومات  عن  �لربملانية،  و�لدفاع  �الأم��ن 
و�شفتها ب�"�خلطرية" ب�شاأن �لتفجري �لذي �شهدته مدينة 
تفعيل  �رشورة  على  م�شددة  دياىل،  مبحافظة  ب عقوبة 
وقال  �الرهابية.  �خلاليا  ملالحقة  �ال�شتخباري  �جلهد 
�ن  �لز�ملي   �لنيابية حاكم  و�لدفاع  رئي�ص جلنة �المن 
بع�ص  ن�شاط  �إىل  ت�شري  ��شتخبارية  معلومات  "هنالك 
�خلاليا �الرهابية يف مناطق متفرقة من �لبالد"، مبينا 
ومنطقة  ودياىل  بغد�د  �شمال  مناطق  يف  تن�شط  "�نها 
ومناطق  �حلويجة  و�طر�ف  خرماتو  طوز  قرب  �لزركة 

غرب  جنوب  و�لبعاج  حمرين  جبال  و�شل�شلة  مطيبيجة 
�ن  و�أو�شح  �شوريا.   مع  �حلدودية  و�ملناطق  �ملو�شل 
"هناك ن�شاطا لالإرهابيني يف �ل�شحر�ء �لغربية لالأنبار 
م�شري�ً  و�ل�شعودية"،  �شوريا  مع  �حلدود  على  بالتحديد 
�إىل �ن "هذ� يحتاج �ىل خطة �أمنية وع�شكرية الإنهاء هذه 
�خلاليا �لتي بد�أت تن�شط وتهدد �أمن و�أرو�ح �ملو�طنني".
�لعام  �لقائد  �لنيابية  و�لدفاع  �الأمن  رئي�ص جلنة  ودعا 
و�الإ�رش�ف عليها يف  "و�شع خطة  �ىل  �مل�شلحة  للقو�ت 
�أو  �أمني  قائد  �أي  "مبحا�شبة  مطالبًا  �ملناطق"،  هذه 
ع�شكري يحدث يف قاطعه خرق بعد توفري �الإمكانيات 
من  �لز�ملي  وح��ذر  �لقو�طع".  هذه  يف  �ل��الزم  و�لدعم 
�خلاليا  معاجلة  تتم  مل  حال  يف  �ملوؤ�شفة  "�لعو�قب 
�الأمني  "�لرت�خي  �ن  �إىل  منوهًا  �رشيعًا"،  �الرهابية 
عذر  وال  �شفوفها  تنظيم  الإع���ادة  �لفر�شة  يعطيها 
حدة  وت��ز�ي��دت  ذلك".  يف  �المنية  لالأجهزة  حجة  وال 

مرتبطون  م�شلحون  �لغالب  يف  ي�شنها  �لتي  �لهجمات 
بتنظيم “د�ع�ص”، على قو�ت �الأمن �لعر�قية و�ملدنيني، 
�رشقي  �شمال  مبناطق  �ملا�شية،  �لقليلة  �الأ�شابيع  يف 
�لدويل  �لتحالف  من  وبدعم  �شنو�ت،   3 وبعد  دي��اىل. 
بقيادة �لواليات �ملتحدة، �أعلن �لعر�ق، يف كانون �الأول 
“د�ع�ص”،  قب�شة  من  �أر��شيه  كامل  ��شتعادة  �ملا�شي، 

�لذي كان ي�شيطر على ثلث م�شاحة �لبالد.
يف  متوزعة  نائمة  بخاليا  يحتفظ  �لتنظيم  ي��ز�ل  وال 
�أرجاء �لبالد، وبد�أ يعود تدريجيًا الأ�شلوبه �لقدمي يف �شن 
هجمات خاطفة على طريقة حرب �لع�شابات �لتي كان 
يتبعها قبل 2014.  و�كد �خلبري �المني حازم �لباوي، 
كاهل  �رهاقها  �ىل  باال�شافة  �لع�شو�ئية  �ل�شيطر�ت  �ن 
�ملو�طن فانها �ثبتت ف�شلها على مدى 15 عامًا، مبينًا 
�ن �ملجموعات �الرهابية ��شتغلت �ل�شبات �ال�شتخباري 

لتنفيذ خمططها يف تفجر �البرياء يف منطقة �ل�شعلة.

لكنهما  م��ت�����ش��اد�ن  م��ف��ه��وم��ان  و�جل��ف��اف  �لفي�شان 
�لتحذير�ت  بعد  �لعر�ق،  يف  معا  وي�شري�ن  مت�شاحبان 
�شد  �نهيار  م��ن  معنية  جهات  �طلقتها  �لتي  �الخ���رية 
�ملو�شل وت�شاقط �المطار ب�شكل كثيف بات �شمال وو�شط 
�لعر�ق مهدد�ن بالغرق، على �لعك�ص متاما �جلنوب �ملهدد 
�ملاء" قابل  مقابل  "�لنفط  مفهوم  بات  فيما   ، باجلفاف 
�لف�شاء  وكالة  وح��ذرت  وتركيا.  �لعر�ق  بني  للتطبيق 
�الأمريكية "نا�شا"، من جفاف ي�رشب �لعر�ق ب�شبب بناء 
تركيا ل� 22 �شد� على جماري نهري دجلة و�لفر�ت، خالل 

و�شوريا،  �لعر�ق  من  كل  �أن  موؤكدة  �لزمن،  من  عاما   30
يرى  فيما  �ل��ع��ذب��ة،  �مل��ي��اه  يف  كبري  نق�ص  م��ن  عانيا 
طرحته  �لذي  �ملاء"  مقابل  "�لنفط  مفهوم  �ن  خمت�شون 
معامله  �ت�شحت  �ملا�شي  �لقرن  �شبعينيات  منذ  تركيا 
�شامل  عبد  لطيف  �لبيئة  جمال  يف  �لباحث  ويقول  �ليوم. 
و�لعر�ق  �ملائي"،  �ملنبع  "دولة  �لعر�ق  تعترب  تركيا  �إن 
باإن�شاء  �رشعت  �لتي  �جلو�ر  دول  مع  �لتن�شيق  يف  �أخفق 
هذه �مل�شاريع �ملائية �ل�شخمة على نهري دجلة و�لفر�ت، 
�مليز�ن  يف  �خللل  ه��ذ�  ح�شول  �إىل  �أدى  مو�شوع  وه��و 
للمياه  �ملتز�يد  و�لطلب  �ملحدود  �لعر�ص  بفعل  �ملائي 
يقارب  ما  ي�شتهلك  "�لعر�ق  �ن  �شامل  وي�شيف  �لعذبة". 

�أن�شطة �لقطاع �لزر�عي و�لذي  ٪80، من تلك �ملياه على 
%30"، مو�شحا �ن  �أكرث من  �الإجمايل  ال يتعدى ناجته 
�أن تقوم با�شتثمار وتوظيف  "وز�رة �ملو�رد �ملائية  على 
كل �الأور�ق �لتي متتلكها من �أجل و�شع حد� لهذ� �لنق�ص 
منذ  �ملعتمدة  �لرتكية  �ل�شيا�شة  نتيجة  �ملياه  يف  �لكبري 
�خلبرية  قالت  جهتها  من  �ملا�شي."  �لقرن  �شبعينيات 
تركيا  "مقاي�شة  �ن  �شميم  �شالم  �القت�شادية  و�لباحثة 
بحاجة  �شيا�شي  �شغط  هو  �ملاء  مقابل  بالنفط  للعر�ق 
�ملفهوم".  هذ�  تطبيق  �ىل  �لو�شول  قبل  مفاو�شات  �ىل 
"�لعر�ق  �ن  ل�»�جلورنال«  حديث  يف  �شمي�شم  وت�شيف 
�شغوط  وممار�شة  جدية  مفاو�شات  جولة  �ىل  يحتاج 

مقابل  �لنفط  مفهوم  عن  لالبتعاد  و�قت�شادية  �شيا�شية 
تركيا  على  �ل�شغط  با�شتطاعة  "�لعر�ق  �ن  مبينا  �ملاء"، 
�شغط  وو�شائل  جيهان  خط  عرب  �لنفط  ت�شدير  بايقاف 
�خلبرية  وتابعت  ممار�شتها".  ميكنها  �خرى  �قت�شادية 
و�لباحثة �القت�شادية "�ذ� و�شلت �المور �ىل تبادل �لنفط 
باملاء فيتم ذلك عن طريق تقييم �شعر برميل �لنفط وكذلك 
كم  �ملتفاو�شة،  �الطر�ف  تتبعها  �لية  �عتماد  ويتم  �ملاء 
وز�رة  وف�شلت  �ملاء".  بر�ميل  من  كم  مقابل  نفط  برميل 
�لتجاري  �لتبادل  حجم  ��شتخد�م  يف  �لعر�قية  �خلارجية 
ف�شال  �شنويا،  دوالر  مليار�ت  �لع�رشة  يفوق  �لذي  �لكبري 
عن �أنابيب �لنفط �لتي تزّود ��شطنبول بحاجتها من �لنفط 
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