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غالبا ما يقوم ال�س��بان بو�س��ع ا�س��مائهم ،او 
ا�س��ماء حبيباته��م، او ارقامه��م احيان��ًا على 
اجل��دران ، لكن ان تلتقط عد�س��ات املارة فتاة 
تخط م�ساعرها على اجلدار فهذه هي الغريبة!.
رمب��ا هي امل��رة االوىل من نوعه��ا التي تقوم 
فيها �س��ابة بالكتابة على اجلدران يف �س��ارع 
حيوي ومزدحم يف منطقة اجلادرية ، فاغلب 
الفتيات يبحثن عن �سوارع ميتة ال حياة فيها 
وال كام��رات تر�س��د ت�رصفاته��ن كي يعربن 
عن م�س��اعرهن، ال�سيما وهن يعلمن باأن هذه 

الت�رصفات مرفو�سة قانونيًا واجتماعيًا.
 " ك�رصتن��ي  مام��ا  و"  فوفايت��ي"  "احب��ك 
الفت��اة ب�س��بغ رذاذ احم��ر  ه��ذا م��ا كتبت��ه 
�س��ورة  لتنق��ل   ، العام��ة  املمتل��كات  عل��ى 
غر ح�س��ارية ع��ن ال�س��باب العراقي ، و�س��ط 
ا�س��تنكار واعرتا�ض اب��داه مواطنون على هذه 
الت�رصف��ات عادي��ه حال��ة م��ن "الت�س��يب  " 
،ك��ون  تخري��ب املمتل��كات العام��ة وت�س��ويه 

معامل العا�س��مة خمالفة قانوني��ة واخالقية 
بغ��داد  وامان��ة  االمني��ة  اجله��ات  ،حممل��ن 
م�س��وؤولية انت�س��ار هذه الظاهرة يف العا�سمة 

بغداد .
وانت���رصت هذه الظاهرة ب�س��كل ملف��ت للنظر 
وكان الغاي��ة منه��ا اإي�س��ال ال�س��وت املغيب 
واملهم���ض ، فيعتق��د اأ�س��حابها اإنه��ا ر�س��الة 
افكار وم�س��اعر وبثها عرب تل��ك اجلداران، لها 
اأبعادها ودالالتها ق��د حتمل مفهوم )الوطن، 
احل��ب، ال�س��خرية، االغ��رتاب، احلري��ة، احللم، 
التهدي��د( وغره��ا م��ن ه��ذه املو�س��وعات، 
وغالبا حتوي هذه اجلداريات اقوال ال�س��عراء، 
وال�س��عر  والعاملي��ة،  العربي��ة  والرواي��ات 
ال�س��عبي، تن�س��وي على روؤية جوهرية تتعدد 

فيها اال�سباب والدوافع.
ويف الع��راق انت�رص يف االآونة االخرة ظاهرة 
الكتاب��ة عل��ى اجل��دران والن�س��ب التذكارية 
بعبارات بع�سها تكون خملة لالآداب وخمد�سه 

للحياء و�سط غياب القانون والرقابة.
اعتقالهن

 بعدم��ا تناقل��ت مواقع التوا�س��ل االجتماعي 
ه��ذه ال�س��ور، وجهت امل��رور العامة ب�س��بط 
باأم��ر مبا���رص م��ن وزي��ر   ، الفتي��ات  عجل��ة 

الداخلية ،قا�سم االعرجي.
 اذ قال م�س��در امن��ي :" مت تبليغ مدير املرور 
العام��ة وتعمي��م املوا�س��فات، ورق��م العجلة 
التخ��اذ االإج��راءات القانونية بحق �س��احب 
ه��ذا التج��اوز عل��ى املظه��ر العام للعا�س��مة 
،والذي يحا�سب عليه القانون ويعتربه اخالل 
يف االدب ح�سب املادة القانونية 386 ،فقرة 

." 1 ،فقرة2 
معلومات ت�س��وب تعليقات "الفي�سبوك" حول 
اعتقاله��ن عن طريق جتم��ع االوبتما العراقي 
ل��ه ، ال�س��يما بعدم��ا الح��ظ  ال��ذي ينتم��ون 
الكثري��ن مل�س��ق التجمع املثب��ت يف خلفية 
ال�سيارة، وعن طريق املعلومات امل�سجلة لدى 
التجمع مت الو�س��ول لهن واعتقالهن) ح�س��ب 

نا�سطون(.
فيما و�س��ل �سدى املو�س��وع اىل دول اجلوار 
لتثر بع�ض النا�س��طن واملدون��ن املهتمن 
بال�س��اأن العراق��ي، اذ كتب ابراهي��م بن حامت 
وه��و كات��ب امارات��ي يع��رف ب" االفن��دي " 

حول هذه الظاهرة
 اىل ذلك انهالت ردود ي�س��وبها اال�س��تنكار ،اذ 
تق��ول فاطمة ال�س��مري:"  احلالتن مرفو�س��ة 
الع�س��ائرية الأن بعي��ده كل البع��د ع��ن القي��م 
ينهج��م  يغل��ط  واح��د  وال�س��ماوية  االأر�س��ية 
بي��ت وتت���رصد عوائل...والثاني��ة تقلي��د لهمج 
الذي��ن  وامل�رصدي��ن  الغربي��ة  املجتمع��ات 
ي�س��وهون منظ��ر املدن...احلري��ه تنته��ي عند 

حقوق االخرين".
فيم��ا ت�س��يف رحاب احمد تق��ول "مهما تكن 
كلم��ات ح��ب ه��و عم��ل غ��ر �س��حيح وغ��ر 
ح�س��اري ي�س��ئ للذوق العام، وحبها ل�سخ�ض 

ما املفرو�ض يدفع ثمنه اجلدار".
فيم��ا ت�س��تنكر �س��حر عبا���ض ه��ذا الت���رصف 
بقولها )باللهجة العامية(:" كل�س��ي م�س��موح 
بهالبل��د الن ماك��و رادع وقان��ون ب���ض واهلل 
نف�ض اال�سخا�ض ي�سافرون الي دوله جماوره 
م��و اوربا بع��د ا�س��بوع يخافون يرم��ون علج 

بالكاع".
العا�سمة تتحدث

 ح��ذرت اأمانة بغداد مطل��ع العام اجلاري من 
"املمار�س��ات اخلاطئة" التي يتبعها البع�ض 
فيم��ا يخ���ض الكتابة على اجلدران والن�س��ب 
والتماثي��ل، فيم��ا توع��دت باتخ��اذ اإجراءات 

قانونية رادعة بحق املخالفن للحد من هذه 
الظاهرة.

وقال��ت االأمانة اإن "�س��وارع بغداد مع �س��ديد 
االأ�سف انت�رصت فيها ظاهرة الكتابة والر�سوم 
واالإع��الن عل��ى اجل��دران وواجه��ات االأبنية 
العا�س��مة  مع��امل  اىل  ت�س��ل  بات��ت  والي��وم 
ورموزه��ا ال�ساخ�س��ة من الن�س��ب والتماثيل 
واالعمال الفنية البارزة ما ت�س��بب يف ت�سويه 
مظهره��ا"، م�س��رة اىل اأن "ه��ذا االمر يتطلب 
ح��دود  �س��من  كل  اجلمي��ع  جه��ود  ت�س��افر 

م�سوؤوليته ملنع هذا ال�سلوك غر امل�سوؤول".
واأ�س��ارت اىل املبا���رصة ب�"اتخ��اذ االجراءات 
ا�س��حاب  هوات��ف  ار�س��ال  ع��رب  القانوني��ة 
العج��الت الت��ي مت كتابته��ا عل��ى اجل��دران 
اىل اجله��ات الق�س��ائية التخ��اذ االج��راءات 
القانونية بحقهم"، داعية املواطنن واجلهات 
الر�س��مية وغر الر�س��مية اىل م�س��اندتها "يف 
التثقي��ف والتوعي��ة واالإر�س��اد واإزال��ة جميع 

الكتاب��ات من على اجلدران واحاطة الن�س��ب 
والتماثيل ب�س��ور من املثقف��ن للحد من هذه 

املمار�سات".
كلمة القانون

وق��ال اخلبر القانوين طارق حرب، ان قانون 
العقوب��ات رق��م 111 ل�س��نة 1969 يعاق��ب 
كل من يعمل على ت�س��ويه الن�س��ب والتماثيل 
ومع��امل بغداد العام��ة والكتاب��ة يف االماكن 
العامة ، وباإمكان امانة بغداد ومدراء البلدية 
معاقب��ة من يرتكب هذا الفعل  مبوجب قانون 
امان��ة بغ��داد الأنه��ا تدخل يف اخت�سا�س��ات 
البلدية لالأمانة".معربًا عن اأ�سفه لقيام بع�ض 
ال�س��باب بت�س��ويه امللكي��ات العام��ة ومع��امل 

بغداد اجلميلة بهذه الطريقة.
 وياأم��ل حرب" ان تندثر هذه الظاهرة والعمل 
عل��ى حما�س��بة املق�رصي��ن من قب��ل اجلهات 

الر�سمية والغر ر�سمية".
حالة نف�سية ام ماذا؟

ام��ا الدكتور يف علم النف�ض يف جامعة بغداد، 
�س��فيان خال��د فق��د ا�س��ار اىل ان:" العوام��ل 
النف�س��ية من اهم اال�س��باب الت��ي  تدفع الفرد 
للقي��ام بهذه املمار�س��ات ونتيجة ملا يعانيه 
البلد من ظروف اقت�سادية وامنية غر طبيعة 
،عان��ى بع���ض ال�س��باب م��ن الكب��ت النف�س��ي 
فيعم��ل اغلبه��م على تفريغ ه��ذه الطاقة على 
�س��كل كتابات على اجلدران او على ال�سيارات 

كما يفعل بع�سهم يف االآونة االخرة ".
واأما االأ�س��باب االجتماعية هي من االأ�س��باب 
الرئي�س��ية الت��ي ت��وؤدي اإىل انت�س��ار ظاه��رة 
الكتابة على اجلدران اإذ ترتبط بتاأثر العوامل 
االجتماعية على �سخ�س��ية الف��رد الذي يكتب 
عل��ى اجلدران، ومن اأهم ه��ذه العوامل التقليد 
فعند م�س��اهدة �سخ�ض يكتب على جدار ما قد 
يعترب هذا االأ�س��لوب من املحفزات التي تدفع 
الف��رد اإىل تقلي��ده يف الكتاب��ة عل��ى اجلدران 

اأي�سًا. 

فتيات يكتبن عبارات عش��ق على الجدران  و)فوفايتي( يثير مواقع التواصل االجتماعي 
 الجورنال  - متابعة 

شاب عراقي يقهر البطالة بمقهى جوال!

بيع الكتب.. صنع المجسمات.. ابتكارات تجنب شباب البصرة البطالة 

العراق بلد لجوء رغم هروب آالف الشباب منه بحثا عن مالذات آمنة

نحو  جامعي،  خريج  وهو  عاما(،   25( ك��رار  واأنفق 
وماكينة  �سغرة  �سيارة  ل�����رصاء  دوالر  األ��ف   20
امللفتة  التعديالت  بع�ض  والإدخ��ال  القهوة  لتح�سر 
املبلغ  هذا  ن�سف  القرتا�ض  وا�سطر  ال�سيارة.  على 
الطعام تقدم  االأهل واالأقارب. وعلى غرار عربات  من 
قهوة  للمارة  غو"  تو  "كويف  �سماها  التي  كرار  عربة 
العادية  القهوة  بينها  وب��اردة  �ساخنة  وم�رصوبات 
والقهوة االأمركية واال�سربي�سو وال�سوكوالتة ال�ساخنة 
وال�ساخن  املثلج  وال�ساي  والن�سكافية  والكابوت�سينو 

والليمون وحتى �سوكوالتة بالليمون.
وال  �سغل  "ماكو  لرويرتز  عبدالواحد   علي  كرار  وقال 
�سيء، فظليت اأتابع التوا�سل االجتماعي والنت وغره 
يعني  �سباب،  هواي  �سويتها.  الفكرة  هذه  �سفت  ومن 
هواي �سباب مثلي، اآالف ال�سباب خا�سة بالب�رصة ما 
فيه �سغل، هواي �سباب قاعدة ماكو �سغل. اإذا اأقول لك 
ي�ستغلوا.  ما  قاعدين  عندنا  �سباب  باملية   85 بيجوز 
هواي �سباب ، كل�ض هواي �سباب قاعدين فاجتهت اإىل 
هذا امل�رصوع �سويته وا�ستغلت واحلمد هلل جاي اأح�سل 

مك�سب حلو من عنده".
النت، عن طريق  "الفكرة جاءتني عن طريق  واأ�ساف 

النت  على  اطالعي  خ��الل  من  االجتماعي  التوا�سل 
وغره. ف�سفت هاي الفكرة يف دولة اأوروبية فعجبتني 
اأحور بيها  الفكرة فرحت ا�سرتيت �سيارة وبديت  هاي 

�سوية، �سوية ملا �سويت هذا امل�رصوع".
واأربع  اأخوة  ثالثة  االأكرب بن  االأخ  وهو  كرار،  ويعمل 
اأخوات، بن �سبع وثماين �ساعات يوميا يربح فيها بن 

األف دينار عراقي )40-30 دوالرا(. 35 و45 
اإن  ويقول  �سهر  منذ  الب�رصة  �سوارع  ك��رار  ويجوب 

النا�ض يرحبون بالفكرة.
كل�ض  وت�سجيع  حلو  كل�ض  تقبل  النا�ض،  "تقبل  وقال 
حلو من العامل و�سيء حبته العامل يعني و�سار عندي 
غر  من  يجون  ظلوا  مرة،  من  اأكرث  علي  تكرر  زبائن 
مناطق، قالوا اأوقف هنا باجلزائر كّون و�سط الب�رصة، 

هو، حبوين اأوقف هنا وت�سجيع كل�ض حلو من العامل".
وميكن  جيدة  الفكرة  اأن  الب�رصة  اأهل  من  رجل  ويرى 
ي�سروا على  باأن  االآخرين  ال�سبان  الكثر من  تلهم  اأن 

خطى كرار.
 تقبل كل�ض حلو وت�سجيع كل�ض حلو من العامل و�سيء 
حبته العامل يعني، و�سار عندي زبائن تتكرر علي اأكرث 
من مرة، ظلوا يجون من غر مناطق، قالوا اأوقف هنا 
هنا  اأوقف  حبوين  هو،  الب�رصة،  و�سط  كّون  باجلزائر 

وت�سجيع كل�ض حلو من العامل

من حتويل �سيارة اإىل مقهى متنقل اأو �سنع جم�سمات 
من خملفات معدنية اأو اال�ستفادة من ممر �سيق كمتجر 
لبيع الكتب، ي�سعى �سباب يف حمافظة الب�رصة الغنية 
لتاأمن  وظائف  ابتكار  اإىل  العراق  جنوب  يف  بالنفط 
االأو���س��اع  تختلف  البطالة.  وجتنب  عي�سهم  م��وارد 
اإبان عراق ال�ستينات  اليوم يف البالد عما كانت عليه 
خالل  احلكومية  الوظائف  واأ�سبحت  وال�سبعينات. 
لكن  متوفرة   ،2003 عام  بعد  االأوىل  الع�رصة  االأعوام 
عن طريق املح�سوبيات. وانتهى كل ذلك االآن، واختفت 
ب�سكل �سبه كامل فر�ض العمل يف القطاعات احلكومية 
ما انعك�ض على فر�ض العمل التي اأ�سبحت نادرة جداً 

يف القطاع اخلا�ض.
بطالة م�ساعفة بن ال�سباب

�سهادة  عامًا(   26( عالء  كرار  نال  �سنوت،  ثالث  قبل 
على  احل�سول  يف  ينجح  ومل  التجارة  يف  جامعية 
وظيفة حكومية يف مدينة الب�رصة املطلة على اخلليج. 
اأخراً جمع كل ما ادخره  اأتعبه االنتظار، قرر  اأن  بعد 
 20 اإىل  املبلغ  وو�سل  اأقاربه،  بع�ض  من  واقرت�ض 
األف دوالر ا�سرتى به �سيارة ليحولها اإىل مقهى نقال. 
فوقها  ثبت  التي  �سيارته  اأمام  متحدثًا  ال�ساب  يقول 
وهي  الفكرة،  هذه  "اكت�سفت  كبراً  بال�ستيكيًا  كوبًا 

املرة االأوىل يف الب�رصة، من خالل �سفحات التوا�سل 
االجتماعي عرب فيلم م�سور يف اإحدى الدول االأوروبية 
املثلجات  لبيع  متنقل  كمقهى  ت�ستعمل  �سيارة  ي�سور 
وال�ساي والقهوة". ".واأ�سار كرار اإىل اأنه يحقق "اأرباحًا 
ت�سل اإىل 150 األف دينار )حوايل 120 دوالراً( يوميًا
 تبدو االأرباح التي يحققها كرار اأقل مما يوؤمن م�رصق 
يف  جامعية  �سهادة  على  احلا�سل  عامًا(   26( جبار 
جتاري  مركز  يف  �سيقًا  ممراً  حول  الذي  اجليولوجيا 
حديث يف الب�رصة، اإىل مكتبة لبيع الكتب.  وقال هذا 
ال�ساب الذي كان ياأمل باحل�سول على وظيفة حكومية، 
حمافظته  يف  املنت�رصة  النفط  �رصكات  يف  خ�سو�سًا 
وال��رواي��ات  املدر�سية  الكتب  يرتب  وه��و  الب�رصة، 
هنا  حمل  اإيجار  "كلفة  اإن  ال�سعر  وكتب  الرومان�سية 
�ستة اآالف دوالر يف ال�سهر بينما اأنا اأدفع 2500 دوالر 
 89% للعراق  النفطية  امل��وارد  وت�سكل  املمر".  لهذا 
البالد،  باملئة من �سادرات   99 ميزانيته، ومتثل  من 
العمالة  من  الوظائف  من  باملئة  واح��داً  توؤمن  لكنها 
البالد  يف  العاملة  االأجنبية  ال�رصكات  الأن  الوطنية 
البطالة  ن�سبة  اأجنبية. وتبلغ  تعتمد غالبًا على عمالة 
بن العراقين ر�سميًا 10،8 %. وت�سكل �رصيحة العمر 
العراق،  �سكان  من  باملئة   60 ن�سبة  عامًا،   24 دون 
ال�سباب.  بن  مرتن  اأعلى  البطالة  معدالت  يجعل  ما 
عددها  ي�سل  التي  اخلا�سة  اجلامعات  انت�سار  ومع 

يف بغداد فقط اإىل ثالثن، اأ�سبحت معدالت اخلريجن 
احلا�سلن  ال�سباب  من  كبر  عدد  وي�سطر  مرتفعة. 
على    معي�ستهم  يف  لالعتماد  جامعية،  �سهادات  على 
والديهم بانتظار فر�سة احل�سول على عمل. القليل من 
هوؤالء جنح يف احل�سول على فر�سة للعمل يف القطاع 
اخلا�ض الذي كان حمدوداً يف البالد قبل غزو العراق 
من قبل التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة عام 

2003
الكل ي�سعى وراء الوظيفة احلكومية

يقول اأحمد عبد احل�سن اأ�ستاذ علم االقت�ساد يف جامعة 
�سوى  خيار  ال  اأنه  هي  ال�سائعة  "الثقافة  اإن  الب�رصة، 
يعترب  ال�سباب  "معظم  واأ�ساف  احلكومية".  الوظيفة 
وقتيًا  عماًل  اخلا�ض  القطاع  يف  اأو  اخلا�ض  عمله 
جبار  ويقول  حكومية".  وظيفة  على  احل�سول  حلن 
�سهريًا  راتبًا  توؤمن  الأنها  احلكومية  الوظيفة  "اأف�سل 
بظروف  تتاأثر  احل��رة  "االأعمال  م�سيفًا  وتقاعديًا" 
يرى عالء  بدوره،  الربح".  اأو  للخ�سارة  البلد ومعر�سة 
االجتماعي  ال�سمان  فيها  احلكومية  "الوظيفة  اأن 
والتقاعد للعائلة"، يف بلد مير بظروف ا�ستثنائية بعد 
اأن كان يطبق فيه نظام �سحي وتعليمي على م�ستوى 
البالد  عا�ستها  التي  احل�سار  ظ��روف  يف  حتى  عال 
توؤمنه  ما  كل  ب�سبب  املا�سي.  القرن  ت�سعينيات  يف 

الوظائف احلكومية، 

طواعية  ع��ادوا  العراقين  ال�سباب  من  املئات 
البلدان  من  ع��دد  اإىل  غ��ادروا  بعدما  بلدهم  اإىل 
اأف�سل، غر  اآمن وحياة  االأوروبية بحثا عن مالذ 
اأن املعوقات وال�رصوط التي و�سعتها تلك البلدان 

لقبول جلوؤهم االإن�ساين حالت دون بقائهم.
وعلى الرغم من اأن االالف من العراقين وخا�سة 
البحار  اإىل دول املهجر عرب  ال�سباب يلجاأون  من 
اأن  اإال  لالأخطار،  حياتهم  معر�سن  والغابات 
العراق ياأوي ع�رصات االالف من الالجئن العرب 

وخا�سة من �سوريا.
الالجئن  اإع����ادة  رف�سه  ال��ع��راق  ج��دد  وفيما 
ماو�سفه  ب��زوال  اأمله  عن  عرب  ق�رصا،  العراقين 
يعود  واأن  املنطقة  جتتاح  التي  االأزم���ات  بهذه 

الالجئون اإىل ديارهم اآمنن.
حممد  جا�سم  العراقي،  واملهجرين  الهجرة  وزير 
الطوعية  العودة  ت�سجيع  اأهمية  على  اأكد  اجلاف، 
رف�سه  جم��دداً  اخل��ارج،  دول  يف  اللجوء  لطالبي 

لعودتهم ق�رصا من دول املهجر.
لالجئن،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  اجلاف  وقال 
اإتخذته  الذي  اليوم  6(، وهو  الذي �سادف )20/ 
ان  الالجئن،  مبعاناة  للتذكر  املتحدة  االأمم 
الدول  من  الكثر  مع  بالتن�سيق  م�ستمرة  "الوزارة 
تنظيم  يف  املتحدة  االأمم  منظمات  خ��الل  وم��ن 
عودة العراقين الراغبن بالعودة اإىل البالد طوعا 

ورف�ض اإعادتهم ق�رصيا مراعاًة للجانب االإن�ساين 
واالجتماعي لهم".

20 حزيران/ يونيو من كل عام،  وي�سادف يوم 
للتذكر  منا�سبة  وهو  لالجئن،  العاملي  اليوم 
حول  �سخ�ض  مليون   68.5 من  اأك��رث  مبعاناة 

العامل.
على  اأج���ربوا  ال��ذي��ن  الالجئن  مالين  وي��واج��ه 
اأو�ساعا  والعنف  واالإ�سطهاد  احلروب  من  الفرار 

ماأ�ساوية حول العامل.
ان  العراقي  واملهجرين  الهجرة  وزي��ر  واأو���س��ح 
نزوح  اأزم��ة  من  معاناته  من  وبالرغم  "العراق 
كبرة طالت املالين من اأبنائه فاإنه يحت�سن يف 
االأجانب  الالجئن  من  االأالف  مئات  ذاته  الوقت 
الذين وجدوا فيه ملجاأ امنًا بعيداً عن معاناتهم يف 
بلدانهم االأ�سلية وخا�سة املجاورة منها للعراق". 
الكبرة  التحديات  كل  "ورغم  ان��ه  اىل،  واأ���س��ار 
النزوح  باأزمة  واالن�سغال  املالية  امل��وارد  وقلة 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  اأخ��ذت  فقد  الداخلي 
على عاتقها ت�سخر جميع اإمكانياتها يف متابعة 
اأرا�سيه"، متمنيا  ق�سايا الالجئن االأجانب على 
التي جتتاح  االزمات  "زوال هذه  ذاته  الوقت  يف 

املنطقة واأن يعود الالجئون اإىل ديارهم اآمنن".
 عدد الالجئن يف العامل

وطبقا لتقرير ر�سمي اأ�سدرته املفو�سية ال�سامية 
عام  نهاية  الالجئن  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
٢٠١٧، فاإن كل �سخ�ض من اأ�سل110  يف العامل 

هو الجئ اأو نازح، واإن عدد الالجئن والنازحن 
العام  �سخ�ض  مليون   68.5 اإىل  قفز  العامل  يف 
للعام  ج��دي��داً  ارتفاعًا  بذلك  م�سجاًل  املا�سي، 
بن�سبة  العدد  اإرتفع  فيما  التوايل،  على  اخلام�ض 
%4.6 يف عام 2017 مقارنة بالعام ال�سابق له.

واأو�سحت املفو�سية، اأن "الالجئن الذين فروا من 
بالدهم هربا من النزاعات والقمع، ي�سكلون 24.5 
اأي  نازح،  مليون   68.5 اأ�سل  من  �سخ�ض  مليون 
واأن   ،2016 مع  باملقارنة  مليون   2.9 بزيادة 
الفكرة ال�سائدة يف العديد من البلدان، هي اأن اأزمة 

الالجئن اأزمة العامل الغني، لكنها لي�ست كذلك".
العامل،  حول  الالجئن  من  ب�85%  يقدر  ما  اأن 
اإىل  جل��وؤوا  �سخ�ض،  مليون   68.5 عددهم  البالغ 
بلدان فقرة اأو متو�سطة الدخل، اما الدول الرئي�سية 
امل�ست�سيفة لالجئن يف عام 2017، كانت تركيا 
اأملانيا.  ثم  واإي��ران  ولبنان  واأوغندا  وباك�ستان 
وفيما يتعلق بالالجئن، فاإن خم�سهم تقريبًا من 
�ستة  من  فغالبيتهم  الباقون،  اأما  الفل�سطينين، 
وال�سومال  واأفغان�ستان  �سوريا  هي  فقط  دول 
 70% ونحو  وبورما،  ال�سودان  وجنوب  والعراق 

من الالجئن يف العامل فروا من هذه البلدان.
العراق ياأوي 250 الف الجئ �سوري

ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  بح�سب  وال��ع��راق 
الف   250 منهم  الج��ئ   ،300 ي��اأوي  الالجئن 
العراق  كرد�ستان  اإقليم  وي�سم  �سوريا  من  الجئ 
97 يف املائة من الالجئن ال�سورين يف العراق، 
واإمكانية  اخل��دم��ات  ب�سخاء  الالجئن  ويتلقى 
الو�سول املتكافئ مع ال�سكان املحلين اإىل العمل 

والتعليم واخلدمات االجتماعية.
وبح�سب املفو�سية فاإن اأكرث من 920 األف �سخ�ض 
من  االأوىل  االأربعة  االأ�سهر  يف  �سوريا  من  نزحوا 
عام 2018، وهو ما ي�سكل رقما قيا�سيا منذ بدء 

النزاع قبل 7 اأعوام.
ملحة تاريخية

لالجئن  العاملي  اليوم  اأو  العاملي  الالجئ  ويوم 
عام،  كل  من  يونيو  حزيران/   20 يف  به  يحتفل 
وق�سايا  ه��م��وم  ال�ستعرا�ض  يخ�س�ض  حيث 
تتعر�ض  الذين  واالأ�سخا�ض  الالجئن  وم�ساكل 
حياتهم يف اأوطانهم للتهديد، وت�سليط ال�سوء علي 
معاناة هوؤالء وبحث �سبل تقدمي املزيد من العون 
ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  من  برعاية  وذلك  لهم 

.)UNHCR( الالجئن التابعة لالأمم املتحدة
قرار من  بعد   2000 العام  به يف  االحتفال  وبداأ 
4 كانون  العامة لالأمم املتحدة يف  قبل اجلمعية 
القرار  نوه  كما  ال�سنة،  نف�ض  من  دي�سمرب  االأول/ 
اخلم�سون  الذكرى  ليوافق  كان   2001 تاريخ  اأن 
الإعالن اتفاقية جنيف املتعلقة بو�سع الالجئن، 

فيما احتفل به للمرة االأويل يف العام 2001. 
20 حزيران/ يونيو لتزامنه مع  ومت اختيار يوم 
االإحتفال مع يوم الالجئن االأفريقي الذي حتتفل 

به عدة بلدان اأفريقية.

الجورنال – متابعة 

 الجورنال – متابعة 

بغداد/ عادل فاخر 

كغيره من شبان كثيرين في 

مدينة البصرة العراقية الغنية 

بالنفط يكافح شاب يدعى 

كرار علي عبدالواحد من أجل 

توفير وظيفة ثابتة لنفسه. 

ومن خالل متابعته مواقع 

التواصل االجتماعي خرج بفكرة 

تشغيل مقهى أو محل متنقل 

لبيع القهوة في أماكن مختلفة 

بالشوارع والميادين.


