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 ماسر تاريخ ميالد اجداد العراقيين الموحد ؟

في ضواحي العاصمة .. قتل وسرقة وخطف .. 
والفاعل مجهول

النزاعات العشائرية وراء غالبية جرائم القتل في العراق

الظروف الصعبة وزيادة نسب الفقر تجبر فتيات العراق القتحام سوق العمل 

وميثل مثل هذا اليوم امليالد الر�سمي )غري احلقيقي( ملاليني 
العراقيني الذين قدموا اإىل الدنيا قبل عدة عقود، وا�سطروا اإىل 

اختيار هذا التاريخ جلهل اآبائهم مبوعد ميالدهم احلقيقي.
وعن الأ�سباب التي دفعت احلكومة العراقية اآنذاك اإىل ت�سجيل 
اأعداد كبرية من العراقيني يف هذا التاريخ، قال احمد ال�سمري، 
واأجدادنا كانوا  "اآباءنا  اإن  التاريخ يف جامعة بغداد،  ا�ستاذ 
اأي  ميالد  ت��اري��خ  لت�سجيل  ليكرتثون   1957 ع��ام  حتى 
�سنوات  وقد متر  الت�سجيل،  يتمهلون يف  بل  لهم،  يولد  مولود 
اإىل  و�سوله  اأو  املدر�سة  دخول  الولد  ا�ستحقاق  حلني  عديدة 
النفو�س، فت�سجله  دائرة  الإلزامي، فتتم مراجعة  التجنيد  �سن 
 1 وبتاريخ  يتذكرها،  التي  ال�سنة  على  الوالد  ادعاء  بح�سب 
عزمت  حني  العراقية  "احلكومة  اأن  واأ�ساف،  متوز".  يوليو/ 
امل�سجل  غري  الطفل  ميالد  تاريخ  يكون  اأن   1957 عام  يف 
حل  اختيار  ب�سبب  "كان  متوز،  يوليو/  من  الأول  اليوم  هو 
املدار�س  يف  امل�سجلني  غري  الأبناء  حق  يغنب  ل  لكي  و�سط 
الو�سط  الإلزامي، فكان احلل  التجنيد  اأو  اإكمال املعامالت  اأو 
هو اختيار منت�سف العام تاريخًا ملولدهم؛ حر�سًا منها على 

م�ستقبلهم".
املواطن كرمي ال�سلمان )72 عامًا( قال  اإن "له �سقيقني اأكرب 
نف�س  ال�سخ�سية  الأحوال  تاريخ ميالده يف بطاقة  لكن  منه، 
وزوجات  زوجته  تاريخ  ت�سابه  عن  ف�ساًل  �سقيقيه،  تاريخ 

اأ�سقائه وهو تاريخ 1 يوليو/ متوز.
�سعب  فيها  ي�ساركهم  الظاهرة ظاهرة عراقية ل  ولكون هذه 
العراقية  احلكومة  العراقيني  النا�سطني  من  عدد  طالب  اآخر، 
بجعل هذا اليوم من كل عام منا�سبة يحتفل بها العراقيون، 

ملاليني  م�سرتكًا  قا�سمًا  واعتباره  ال�سفوف  لتوحيد  كيوم 
العراقيني. وقال النا�سط العراقي اأن�س حممود،  اإنه "نظراً ملا 
يعي�سه العراق من متزق و�ستات ب�سبب احلروب التي �سهدها، 
الطائفية  امللي�سيات  بانت�سار  ذروتها  الطائفية  وو�سول 
واجلماعات املتطرفة، يفرت�س من احلكومة العراقية اأن جتعل 
تاريخ 1 يوليو/ متوز منا�سبة �سنوية؛ حلث اأبناء العراق على 
فيها  يت�ساوى  حلياة  م�سرتك  قا�سم  واإيجاد  ال�سفوف  توحيد 

اأفراد املجتمع كج�سد واحد".
واأ�ساف اأن العراق فيه من املنا�سبات الكثري، لكن هذا اليوم 
من كل عام ي�ستذكر فيه العراقيون التعاي�س ال�سلمي واحلياة 
الدماء  "م�ستذكرين  اآباوؤهم واأجدادهم،  التي عا�سها  الب�سيطة 
امتزجت  والتي  العراق،  �سهدها  التي  �سالت يف احلروب  التي 

بها دماء ال�سنة وال�سيعة والكرد والرتكمان".
تعود  اخلال�سة  العراقية  الظاهرة  ان هذه  يعتقد  وهنالك من 
اىل اأن اآباءنا واأجدادنا كانوا ليكرتثون لت�سجيل تاريخ ميالد 
�سنوات  متر  وقد  الت�سجيل  يهملون  بل  لهم،  يولد  مولود  اي 
�سن  اىل  و�سوله  او  املدر�سة  دخ��ول  الولد  ا�ستحقاق  حلني 
التجنيد اللزامي فتتم مراجعة دائرة النفو�س، فت�سجله ح�سب 
ادعاء الوالد على ال�سنة التي يتذكرها وغالبا ماتكون ال�سنة 
عام  بها  ليق�سد  عايل(  ر�سيد  )دكة  مثل  ما،  بحدث  مقرتنة 
ال�سواف  اأو ثورة   ،1939 اأو عام مقتل امللك غازي   ،!1941
الذي  بال�سبط  اليوم  الوالد  يتذكر  ل  وحيث  وهكذا..   ،1959
ولد له مولوده فيه فت�سطر دائرة النفو�س )الأحوال املدنية( 
بالت�سجيل  �سواء  الولد  كمعاجلة و�سطية لالأمر وحتى ليغنب 
يوم   1/7 يوم  اإعتبار  اإىل  العلم،  خلدمة  ال�سوق  او  بالدرا�سة 
ميالد ال�سخ�س، فجرت العادة ان يعتمد يوم الول من متوز 

يوم ميالد اعداد هائلة من العراقيني. 

الأح��ي��اء  يف  وال�����رق��ة  واخل��ط��ف  القتل  ج��رائ��م  تت�ساعف 
واملناطق الواقعة يف اأطراف العا�سمة العراقية بغداد، ويتهدد 
الليل  �ساعات  يف  �سيما  ل  فيها،  واملارين  رواده��ا  اخلطر 
و�سيارات  الأمنية  الدوريات  جتوال  فيها  يقل  التي  املتاأخرة 
مع  بتواطئهم  ال�رطة  لأف��راد  التهامات  وت�ساق  ال�رطة. 
امللي�سيات، خ�سو�سًا اأن غالبية اجلرائم ت�سجل �سد جمهول. 

حالت  وجود  عن  يومية  بالغات  العراقية  ال�رطة  وتتلقى 
التي  ال�سجارات  عدا  و�رقة،  م�سلح  �سطو  اأو  خطف  اأو  قتل 

ت�ستخدم فيها عادة الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة.
"اإن غالبية هذه  ويقول �سابط رفيع يف قيادة �رطة بغداد 
وال�سدر  الزعفرانية  لأحياء  تابعة  اأماكن  يف  تقع  اجلرائم 

والكمالية والر�ستمية، والقناة �رق العا�سمة بغداد".
وي�سري اإىل اأن الن�سبة الأكرب من حوادث �سلب ال�سيارات حتدث 
يف مناطق �رق بغداد، مو�سحًا اأن اأغلبها ي�ستهدف �سيارات 

اأجرة حديثة يتم تاأجريها ثم �رقتها بعد قتل �ساحبها.
الدورة ببغداد،  ي�سكن حي  الذي  القا�سي،  الرزاق  ويقول عبد 
اإن قريبه قتل منذ يومني من قبل ع�سابة جمهولة، موؤكدا اأن 
ابن عمه ويدعى فرا�س" كان ميتلك �سيارة حديثة يعمل عليها 
بالأجرة خالل الليل، وعرثت ال�رطة عليه مقتول يف منطقة 

الع�سابة  اأن  وتبنينّ  ببغداد،  ال�سدر  ملدينة  التابعة  ال�سدة 
قتلته من اأجل �رقة �سيارته.  ويوؤكد اأن بع�س مناطق بغداد 
اأن  مو�سحا  النهار،  اأثناء  حتى  املارة  على  حمرمة  اأ�سبحت 
تف�سي اجلرمية ازداد ازدياداً ملحوظًا يف العا�سمة العراقية، 
هنا،  قتل  حادثة  عن  والآخ��ر  احل��ني  بني  ن�سمع  واأ�سبحنا 

واختطاف هناك، ف�سال عن عمليات ال�رقة وال�سطو امل�سلح.
بدوره، يرف�س املحامي �سالح البياتي، اأ�سلوب تعامل القوات 
الأمنية العراقية مع اجلرائم، مبينا اأن الن�سبة الأكرب من هذه 

اجلرائم ت�سجل �سد جمهول.
ف�سل  على  يدلنّ  فاإنه  �سيء  على  دل  اإن  الأمر  "هذا  وي�سيف: 
التي  اجلرمية  ع�سابات  مالحقة  يف  العراقي  الأمني  اجلهاز 
اأن بع�س املناطق  تعمل على نطاق وا�سع يف بغداد"، موؤكداً 
الليل.  اأثناء  دخولها  ميكن  ول  للع�سابات،  معاقل  اأ�سبحت 
التي  اأوكار للع�سابات  "حتى يف قلب بغداد توجد  وي�سيف: 
اأغلب  اأن  مو�سحا  النهار"،  و�سح  يف  �سلب  عمليات  ت�سهد 
�سكان العا�سمة العراقية يتحا�سون الدخول اإىل حي البتاوين 
و�سط بغداد، والذي يبعد نحو األفي مرت من املنطقة اخل�راء 

احلكومية، ب�سبب النت�سار املخيف للع�سابات هناك.
املنطقة  حتمي  اأن  العراقية  للقوات  "كيف  مت�سائال:  ويختم 
اخل�راء الوا�سعة، لكنها يف الوقت ذاته تعجز عن تاأمني حي 

�سغري مثل البتاوين؟".

  ك�سفت م�سادر اأمنية عراقية عن تزايد جرائم القتل ب�سبب 
عجز  مقابل  يف  البالد،  يف  املتكررة  الع�سائرية  النزاعات 
الأعراف  نتيجة  لها  الت�سدي  اأو  وقفها  عن  الأمنية  القوات 
�سهدت  املا�سية  القليلة  الأ�سهر  واأن  املتوارثة،  الع�سائرية 
العراق  حمافظات  خمتلف  يف  القتل  جرائم  ن�سبة  ارتفاع 

بحجج منها "الثاأر" و"غ�سل العار" و"العداوات ال�سخ�سية".
الأحد  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  نا�سطون  وت��داول 
املا�سي، مقطع فيديو يظهر قتل �سخ�س داخل حمل للحالقة 
العا�سمة بغداد، ومل يكن هذا  يف منطقة احل�سينية، �سمايل 
اأظهرت  عديدة  ت�سجيالت  �سبقته  فقد  الأول،  هو  الفيديو 
عمليات قتل �سورتها كامريات املراقبة اأو املارة، واأظهرت 
تعر�س اأ�سخا�س لإطالق النار اأمام اأنظار النا�س يف ال�سارع 

اأو داخل حمال جتارية.
واأو�سح العقيد بال�رطة العراقية يف بغداد، هيثم الربيعي، 
"الفرتة الأخرية �سهدت ارتفاعا ملحوظا يف عدد جرائم  اأن 
اجلرائم  هذه  تزايد  ع�سائرية.  تتعلق مب�ساكل  لأ�سباب  القتل 
وانت�سار  الع�سائري  والنفالت  الأمني  الفراغ  مع  يتزامن 
�سيوخ  نفوذ  تزايد  ف�سال عن  امل�سلحة،  والع�سابات  ال�سالح 
القانون".  �سلطة  ح�ساب  على  القبلية  والأع��راف  الع�سائر 
ويقول ال�سيخ مظهر الفهد، اأحد �سيوخ ع�سائر اجلنوب: "و�سل 
الأمر اإىل حد ارتكاب جرائم القتل اأمام النا�س، وهناك عدد 
من الأ�سباب التي ت�سجع على هذه الظاهرة اخلطرية، اأبرزها 
القاتل  عن  بالعفو  تنتهي  التي  الع�سائري(  )الف�سل  ظاهرة 
مقابل دفع دية املقتول، خا�سة اإذا كان القاتل من ع�سرية 
القانون  �سلطة  الدولة وترهل  "�سعف  اأن  واأ�ساف    قوية". 

وارتفاع ن�سبة الف�ساد يف املوؤ�س�سات احلكومية فتح الطريق 
انت�سار  الع�سائرية، ف�ساًل عن  والثاأر  النتقام  اأمام عمليات 

الأ�سلحة، مبا فيها الثقيلة، لدى اأغلب الع�سائر العراقية".
العا�سمة  اأ�سبوع يف  نزاع ع�سائري م�سلح قبل نحو  واندلع 
بغداد، على اأثر مقتل �ساب، وا�ستخدمت فيه الأ�سلحة اخلفيفة 
اإىل  العراقية  الأم��ن  قوات  ا�سطر  ما  والثقيلة،  واملتو�سطة 

مغادرة املكان لعدم قدرتها على ال�سيطرة على املوقف.
يعرف  ما  ن�سبة  ت��زاي��دت  اجل��رائ��م  ه��ذه  لنت�سار  ونتيجة 
لع�سريتي  اجتماعا  يت�سمن  ال��ذي  الع�سائري"  "بالف�سل 
اأو  ال�سحية،  لذوي  دية  بدفع  الأمر  لإنهاء  واملقتول  القاتل 
�سادق  الأمني  املحلل  وقال  الق�ساء.    اإىل  التوجه  اإق��رار 
املعموري، اإن "عدة اأ�سباب رفعت ن�سبة جرائم القتل؛ اأولها 
ب�سبب  الأمنية  املوؤ�س�سات  وترهل  القانون  �سلطة  �سعف 
ح�ساب  على  والع�سائرية  القبلية  �سطوة  وتزايد  الف�ساد، 
نزع  على  الدولة  ق��درة  وع��دم  ال�سالح  وانت�سار  القانون، 
بالالئمة  األقوا  مواطنني  لكن  املت�سارعة".  الع�سائر  �سالح 
يف  الرئي�سي  املت�سبب  اأنهم  معتربين  الع�سائر،  �سيوخ  على 
من  �سنة(،   45( ال�سويلي  يا�ر  وقال  امل�سلحة،  النزاعات 
الع�سائر يتحملون  "اأغلب �سيوخ  اإن  اأهايل حمافظة مي�سان، 
فهم  ل��ل��دم��اء،  �سفك  م��ن  يجري  عما  اأخ��الق��ي��ة  م�سوؤولية 
م�ساركون يف النزاعات امل�سلحة، ول يقبلون بفر�س �سلطة 
القانون، ول يوافقون على نزع الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة 

من اأيدي اأفراد ع�سائرهم وت�سليمها للدولة".
مدنيًا   76 اأن  فيه  ذكرت  تقريراً  املتحدة،  الأمم  واأ�سدرت 
يونيو/ �سهر  خالل  اآخ��رون،   129 واأ�سيب  قتلوا  عراقيًا 
اأعمال عنف ونزاعات م�سلحة وقعت يف  حزيران، من جراء 

البالد.

جعلت  العراقيون  عا�سها  التي  ال�سعبة  الظروف 
�سعبًا.  اأم���راً  والتقاليد  ال��ع��ادات  على  احل��ف��اظ 
كثريين  جعلت  واحل�سار  باحلروب  مليئة  حياة 
يف  احل�سار  خالل  املعاناة  بداأت  الفقر.  يعي�سون 
عام 1991، ثم الغزو الأمريكي يف عام 2003. 
ُو�سفت  حكومات  ظ��ل  يف  الفقر  ن�سبة  وزادت 
خمتلفة،  وحملينّة  دولية  جهات  قبل  من  بالف�ساد 
البالد  م��وازن��ات  ب�رف  تتعلق  لوثائق  وف��ق��ًا 
املالية، ما جعل العراق يحتل مركزاً متقدمًا بني 
الدول الأكرث ف�ساداً بح�سب موؤ�ر مدركات الف�ساد، 

الذي ت�سدره �سنويًا منظمة ال�سفافية الدولية.
"القاعدة"  ك�  اإرهابية  تنظيمات  ظهور  ي�ساف 
من  كبرية  اأع��داد  ت�ريد  اإىل  اأدى  "داع�س"،  ثم 
القتلى  اأع���داد  زي���ادة  اإىل  اأدى  م��ا  امل��واط��ن��ني، 
كل  البالد.  يف  الفقر  ن�سبة  من  ورفع  والنازحني، 
ن�سبة  تخلي  وراء  كانت  الرئي�سية  الظروف  تلك 
منها  متوارثة،  ع��ادات  عن  العراقيني  من  كبرية 
كونه  املمنوعات  من  يعد  كان  الذي  املراأة،  عمل 
يخل بكرامة الرجل الذي يتوجب عليه العمل ل�سد 

حاجات عائلته، خ�سو�سًا يف مناطق اجلنوب.
يف حمافظة مي�سان )365 كلم جنوب بغداد(، مل 
الكم  هذا  �سابقة  �سنوات  يف  املدينة  مركز  ياألف 
حكومية،  وظائف  يف  يعملن  اللواتي  الن�ساء  من 
كاظم  فاطمة  تقول  جامعيات.  طالبات  بينهن 
اإنها وجدت ت�سجيعًا ودعمًا من عائلتها، فاأكملت 
على  ح�سلت  ثم  عامني  قبل  اجلامعية  درا�ستها 
يخالف  ما  املحا�سبة،  يف  بتخ�س�سها  وظيفة 

اأكملت  التي  "والدتي  ت�سيف:  عائلتها.  ع��ادات 
بالعمل  والدي  لها  ي�سمحها  مل  الثانوي،  تعليمها 
�ركة  م��ع  للعمل  ذهبية  فر�سة  جاءتها  ح��ني 
حينها،  يف  للمال  حاجتنا  من  الرغم  على  اأهلية، 

لأنه يرى ذلك   عيبًا وجرحًا لكرامته". 
اإىل  لفتة  عائلتها،  ت�ساعد  اأنها  اإىل  فاطمة  ت�سري 
اأن كثريين يتقدمون خلطبتها منذ ح�سولها على 
وظيفة، "اإذ �سار ال�سبان يف�سلون الرتباط بن�ساء 
عامالت حتى ي�ساعدن يف الإنفاق على املعي�سة". 
ت�سيف: "لن اأت�رع. �ساأختار الأف�سل، كما اأن على 
العي�س يف بيت  ال�ستجابة ل�روطي منها  الرجل 
م�ستقل".  وما ُيثري الده�سة هو رغبة اأهايل القرى 
يف اأن تكمل بناتهم الدرا�سة للح�سول على وظيفة 
الريفية  اإن حياة املراأة  جيدة. تقول ب�سمة في�سل 
اإىل  وتلفت  والرعي.  بالزراعة  حم�سورة  تعد  مل 
خمتلفة  حكومية  دوائر  يف  العامالت  غالبينّة  اأننّ 
وموؤ�س�سات تعليمية و�سحية يف القرى والأق�سية 
املجاورة يتحدرن من الأرياف املجاورة. تو�سح 
حني  قريتها  يف  ال��ع��ادات  خ��رق��ت  ��ه��ا  اأننّ ب�سمة 
اإدارية يف م�ستو�سف �سحي قريب  عملت موظفة 
قدوة  و"�رت  اأع���وام،  خم�سة  قبل  قريتها  من 
لأخريات"، حتنّى بات كثريون يف قريتها يدفعون 
بناتهم للعمل، ومل يعد عمل املراأة عيبًا كما كان 

يف ال�سابق. 
اأب��ن��اء  ب���اأن  ال��ن��داوي  حممد  يفخر  جهته،  م��ن 
الكربى  ابنته  اإىل  يلجوؤون  جماورة  وقرى  قريته 
يف  عنهم  ال��رتاف��ع  منها  والطلب  ل�ست�سارتها 
املحاكم. فمنذ ثالثة اأعوام، التحقت زينب بالعمل 
يف مكتب حماماة بعد تخرنّجها من كلينّة القانون، 

القرى  من  وعدد  القرية  من  حمامية  ل  اأونّ لتكون 
املجاورة يف �سمال بغداد. 

يقول النداوي "اأنا �سعيد جداً بابنتي وفخور اأي�سًا. 
رزقني اهلل باأربع بنات وزينب هي الكربى. ابنتي 
الثانية تدر�س يف كلية الهند�سة، ولدينّ ابنتان يف 
اأبناء القرى يدفعون  اليوم، كل  الثانوية.  املرحلة 
واحل�سول  جامعية  �سهادات  نيل  اإىل  ببناتهم 
على فر�سة عمل جيدة. هذا الأمر مل يكن معروفًا 
اأو  املراأة  عمل  اأن  اأرى  كنت  اإذ  ال�سابق،  يف  بيننا 
املراأة  اجلامعية عيب. هنا،  درا�ستها  اإكمال  حتى 
ابنته  اأن  ال��ن��داوي  وي��وؤك��د  بيتها".   يف  عملها 
"كثرياً  تعمل.  بداأت  منذ  كثرياً  �ساعدته  املحامية 
تلك  حتى  احتياجات،  توفري  عن  اأعجز  كنت  ما 
كما  املنزل،  ترميم  على  زينب  اأنفقت  ال�رورية. 
ما  بني  ومن  اأي�سًا".   اأخواتها  درا�سة  على  تنفق 
على  بناتها  ت�سجيع  اإىل  العراقية  العائالت  يدفع 
تقارير  وبح�سب  العنو�سة".  من  "اإنقاذهن  العمل 
منظمات دولية، يبلغ عدد العوان�س يف العراق 70 
يف املائة. ويبلغ عدد الإناث يف املجتمع العراقي 
اإنها  17.685 مليونًا. وتقول جميلة عبد احل�سن 
مل  التي  �سقيقها  ابنة  �ساهدت  كلما  كثرياً  تتاأمل 

يتقدم خلطبتها اأحد وقد بلغت 32 عامًا.
 ت�سيف اأن �سقيقها "يوؤنب نف�سه كثرياً كونه منع 
ابنته من موا�سلة درا�ستها"، لفتًا اإىل اأنها "لرمبا 
ح�سلت على وظيفة واأ�سبح لها حظ يف الزواج". 

لذلك،  يل.  در�سًا  اأ�سبح  �سقيقي  "ت�رنّف  ت�سيف 
اأكربهن يف  درا�ستهن.  بناتي  ُتكمل  اأن  اأ�رنّ على 
املرحلة الأوىل من اجلامعة، واأملي اأن حت�سل على 

وظيفة لتزداد حظوظها يف الزواج". 
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في األول من تموز  

من كل عام، تحتفل 

أغلب العائالت 

العراقية بأعياد 

ميالد آبائهم 

وأجدادهم، حيث 

اعتبرت دائرة األحوال 

المدنية العراقية في 

عام 1957 أن األول 

من تموز يوم ميالد 

أي شخص عراقي 

لم يتم تسجيله 

في دائرة النفوس 

العراقية قبل ذلك 

التاريخ، ونسى ذووه 

يوم مولده.


