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يق��ول الق�ض��اء العراق��ي انه فتح ب��اب النهاية 
لإح��دى الع��ادات القبلية الت��ي �ض��كلت تهديداً 
لأمن املجتمع بعد اأن اعترب "الدكة الع�ضائرية" 
فعال اإرهابيا يحا�ض��ب مبوجب قانون مكافحة 
الإرهاب. و"الدكة" عم��ل يتلخ�ص بقيام اأفراد 
م��ن ع�ض��رة معين��ة عل��ى تهدي��د مواط��ن من 
ع�ض��رة اأخرى، من خ��الل اإطالقات نارية على 
منزل��ه، كتحذي��ر �ض��ديد لدفع��ه عل��ى اجللو�ص 
والتفاو���ص لت�ض��وية اخل��الف. ويف حال عدم 
موافق��ة الط��رف امل�ض��تهدف، تتط��ور الأم��ور 
لتوؤدي اإىل وقوع �ضحايا من الطرفني. واأخذت 
"الدكة الع�ضائرية" منحًى خطراً بعد اأن �ضاعت 
يف املدة الأخرة ب�ض��كل غر م�ضبوق، اإذ مل يعد 
ه��ذا العم��ل مقت�رصا عل��ى اإطالق ن��ار فقط بل 
و�ض��ل مرتكبوه اإىل ا�ض��تخدام اأ�ضلحة متو�ضطة 
كالرمان��ات والقاذفات امل�ض��ادة للدروع، ما 

اأدى اإىل �ضقوط �ضحايا جراء هذه الأعمال.
وطلب��ت عدد م��ن قيادات العمليات وب�ض��منها 
قي��ادة عملي��ات بغداد من الق�ض��اء اإب��داء راأيه 
ب�ض��اأن ت�ض��ديد عقوبة املتهمني بهذه الأعمال، 
وبانعقاد جل�ضة جمل�ص الق�ضاء الأعلى الدورية 
ا�ضدر قراره الف�ضل باعتبار "الدكة الع�ضائرية" 
اإرهابَا وفق املادة الثانية من قانون مكافحة 
الإره��اب رقم )13( ل�ض��نة 2005، التي تن�ص 
عل��ى اأن "التهديد الذي يه��دف اإىل القاء الرعب 
بني النا���ص اأيًا كانت بواعثه يع��د من الأفعال 
الإرهابية".  وتّوج هذا القرار �رصيعًا باجتماع 
لع��دد من ال�ض��ادة الق�ض��اة مع قي��ادات وزارة 
الداخلية وبح�ضور وكيل وزير الداخلية لو�ضع 
اآلي��ة تطبيق��ه، وبجه��ود ق�ض��ائية ا�ض��تثنائية 
وبالتن�ض��يق مع الأجه��زة الأمني��ة نفذت اغلب 
قي��ادات العملي��ات ع��ددا م��ن اأوام��ر القب���ص 

بح��ق من خال��ف الق��رار. ففي مي�ض��ان، اأعلنت 
حمكمة ال�ضتئناف ت�ضديق اأقوال )44( متهما 
بال�"دك��ة الع�ض��ائرية" وف��ق امل��ادة الثاني��ة 
م��ن قان��ون مكافح��ة الإرهاب، ما اأف�ض��ى اإىل 
انح�ض��ار ه��ذه الأعم��ال هن��اك ب�ض��ورة كبرة 
و�ضلت اإىل ن�ضبة ال�%90 بح�ضب القا�ضي �ضعد 

�ضبهان.
وقال �ض��بهان اإىل "الق�ض��اء" وهو قا�ض��ي اول 
الدك��ة  "اأعم��ال  اإن  العم��ارة  حمكم��ة حتقي��ق 
يف   90% ن�ض��بة  اإىل  انخف�ض��ت  الع�ض��ائرية 
مناط��ق م��ن املحافظ��ة وانق�ض��ت نهائي��ا يف 
اأخ��رى، اذ �ض��دقت حمكم��ة حتقي��ق العم��ارة 
وحدها اأقوال )30( متهمًا واأ�ضدرت )17( اأمر 

قب�ص".
وفيما نوه باأن "حمافظة مي�ض��ان �ض��هدت مثل 
هك��ذا اأعم��ال بك��رة كونه��ا اأك��ر حمافظ��ات 
الع��راق الت��ي ت�ض��طبغ بالطاب��ع الع�ض��ائري"، 
ا�ضاد بقرار جمل�ص الق�ض��اء الأعلى و"التكييف 
اجلديد الذي اأ�ض��دره ودور الأجهزة الأمنية يف 
تطبيقه ملا حققه من نتائج مر�ضية على ار�ص 

الواقع".
وب��دا احلما���ص وا�ض��حًا على الأجه��زة الأمنية 
وقي��ادات وزارة الداخلي��ة لتطبي��ق القرار، كما 
اأكد املتحدث الر�ض��مي ملجل�ص الق�ض��اء الأعلى 
القا�ض��ي عب��د ال�ض��تار برق��دار ال��ذي ح���رص 
الداخلي��ة لتحدي��د  اجتماع��ا للق�ض��اء ووزارة 

اآليات التنفيذ.
ويق��ول برق��دار اإىل "الق�ض��اء": "تلم�ض��نا يف 
الجتم��اع حما���ص وا�ض��تعداد قي��ادات وزارة 
الداخلي��ة لتطبي��ق هذا الق��رار، اإذ ج��رى خالل 
الجتم��اع التف��اق عل��ى حتديد مراك��ز معينة 
لإي��داع املتهمني بعيدا ع��ن مراكز ال�رصطة يف 
املناطق للتخل�ص من ال�ض��غوط التي ميكن ان 

توؤثر على �ضر التحقيق".
واأ�ض��اف برقدار "جرى التاأكيد على الأجهزة 
الأمني��ة باإلق��اء القب���ص مبا���رصة عل��ى م��ن 
يق��وم بهكذا اأعم��ال دون احلاجة لإ�ض��دار اأمر 
قب���ص باعتب��ار الدكة م��ن اجلرائم امل�ض��هودة 
"، لفتا اإىل اأن "�ض��بب اإ�ض��دار جمل�ص الق�ضاء 
الأعلى ق��راره بتحويل تكيي��ف جرمية التهديد 
بالدك��ة الع�ض��ائرية م��ن امل��ادة )431( م��ن 
قان��ون العقوبات اإىل املادة الثانية من قانون 
مكافح��ة الإره��اب ه��و تنامي ه��ذا النوع من 
اجلرائ��م يف الآونة الأخ��رة ومطابقة التكييف 
اجلديد لن�ص املادة الثانية من قانون مكافحة 
الإرهاب". وا�ض��اف برقدار اأن "التكييف وفق 

قان��ون مكافح��ة الره��اب ترتت��ب علي��ه اآثار 
عدة �ض��منها ع��دم اإمكانية تكفي��ل املتهم كما 
اعتربه��ا جرمية املخل��ة بال�رصف، وقد ي�ض��ل 
حكمه��ا اإىل الإع��دام"، لفت��ا اإىل اأن "قان��ون 
�ض��ارك  م��ن  كل  يعام��ل  الره��اب  مكافح��ة 
وحر�ص على الفعل معاملة منفذ الفعل، ا�ضافة 
اىل �ض��مول القان��ون لكافة الأعم��ال التي تثر 
الف��زع يف نفو���ص املواطنني ب�ض��منها الكتابة 
عل��ى جدران املنازل بعبارات التهديد وكل من 

�ضارك بالفعل الجرامي".
وتابع املتح��دث الر�ض��مي ان "الأرقام الواردة 
اىل جمل�ص الق�ض��اء العلى اكدت انح�ض��ار هذه 
الظاه��رة اجلرمي��ة ب�ض��كل ملحوظ بعد �ض��دور 

القرار".
امل��راين  اأك��د م��ن جانب��ه احم��د  يف بغ��داد، 
قا�ض��ي حتقي��ق املحكم��ة املركزي��ة اأن "اغلب 

مناطق العا�ضمة انخف�ض��ت فيها اعمال الدكة 
الع�ض��ائرية بع��د �ض��دور ق��رار جمل�ص الق�ض��اء 

العلى باعتبار هذا العمل اإرهابا".
واو�ض��ح املراين ان "هذه اجلرائم تعترب �ضمن 
اإلق��اء  الأمني��ة  وللق��وات  امل�ض��هودة  اجلرائ��م 
القب�ص مبا�رصة على كل من �ضارك يف العمل"، 
لفتا اأن "هذا الإجراء ي�ض��جع املواطن املجنى 
عليه على حتريك ال�ضكاوى دون تردد او خوف 
م��ن التهدي��دات اإ�ض��افة اىل قي��ام املواطن��ني 
فعلي��ا بتق��دمي �ض��هاداتهم ب�ض��ورة طبيعية ما 
انت��ج اإج��راءات حتقيقي��ة �رصيعة لحال��ة لهذا 
الدعاوى اىل املحاكم املتخ�ض�ض��ة"، لفتا اإىل 
ان "الق��رار اعطى اأفراد الأجه��زة المنية القوة 
الكافي��ة لفر�ص القانون على اأيٍّ كان وابعدهم 
عن كل ال�ض��غوطات التي تقع عليهم من بع�ص 
حتقي��ق  قا�ض��ي  وك�ض��ف  الع�ض��ائر".  دخ��الء 

املحكمة املركزية اأن "معلومات ا�ضتخباراتية 
دقيقة اأكدت يف الآونة الأخرة انت�ضار ملكاتب 
تتاجر وتت�ض��لم ام��وال مقابل قيامه��ا بتهديد 
اح��د م��ا او دك منزله لغايات حم��ددة"، موؤكدا 
ان "الع�ض��ائر العراقي��ة الأ�ض��يلة ل تقوم بهذه 
الأعمال الإرهابية وانها ع�ضائر ذات تقاليدها 

وعادتها اأ�ضيلة".
وباحلدي��ث ح��ول الدع��م والتاأيي��د ال��وارد اىل 
قرار جمل�ص الق�ض��اء من جانبه اأفاد القا�ض��ي 
برق��دار ب��اأن "املرجعي��ة العلي��ا يف النج��ف 
اعلن��ت تاأييدها لق��رار جمل�ص الق�ض��اء وانهاء 
ما ي�ض��مى ب�الدكة ونعتتها بالعرف ال�ضخيف، 
كم��ا وردنا وبالوثائق تاأيي��د اغلب حمافظات 
العراق وع�ض��ائره ال�ضيلة لهذا القرار معتربين 
اإياه اخلطوة اجلادة على طريق تعديل وت�ضذيب 

العادات الع�ضائرية وتوجيهها نحو الأف�ضل".

عصابات مستأجرة تنفذ "الدكة" العشائرية والقضاء يكتب فصولها االخيرة بدعم السيستاني
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اأن   ،2018 لعام  العاملي  الإره���اب  موؤ�رص  اأك��د 
مبختلف  واملت�ضددة  املتطرفة  التنظيمات  �ضحايا 
خالل  �ضحية   18،814 بلغ  قد  املعمورة،  اأنحاء 

عام 2017.
ال�ضحايا  ن�ضف  من  اأك��ر  اأن  امل��وؤ���رص  واأو���ض��ح 
تنظيم  هي  اإرهابية  جماعات  اأربع  يد  على  ق�ضوا 
داع�ص، وحركة طالبان، وحركة ال�ضباب الأ�ضولية، 
وجماعة بوكو حرام، يف حني تكبد العامل خ�ضائر 
العمليات  تلك  جراء  دولر  مليار   52 على  زادت 

الإرهابية.
ووفقا ملوؤ�رص الإرهاب العاملي لعام 2018، الذي 
 ،)IEP( وال�ضالم  القت�ضاد  معهد  عليه  ي�رصف 
 10632 قتلت  الأربعة  الإرهابية  اجلماعات  فاإن 

�ضخ�ضا يف عام 2017.
يف  الإره����اب  �ضحايا  م��ن  باملئة   44 و�ضقط 
اأفغان�ضتان والعراق ونيجريا وال�ضومال و�ضوريا 

خالل الأعوام الأخرة.
بح�ضب  الإرهابية  اجلماعات  ترتيب  يلي  وفيما 

املوؤ�رص، والتي ن�رصها موقع "فورب�ص"
تنظيم داع�ص:

عام  خالل  الأقل  على  �ضخ�ضا   4350 داع�ص  قتل 
حد  اإىل  �ضحق  قد  التنظيم  هذا  اأن  ورغم   ،2017
قادرا على  يزال  لكنه ل  والعراق،  �ضوريا  كبر يف 
�ضن هجمات خطرة يف ال�رصق الأو�ضط، ناهيك عن 
وهم  املنفردة"،  ب�"الذئاب  يعرف  بات  ما  وجود 
اأ�ضخا�ص بايعوا التنظيم للقيام باعتداءات اإرهابية 

يف اأوروبا والعديد من دول العامل. 
وبات داع�ص مييل اإىل تكتيك التفجرات والعمليات 
النتحارية، التي �ضكلت 69 يف املئة من هجماته 
يف العام املا�ضي. ومع ذلك فاإنه م�ضتمر ب�ضيا�ضة 

خطف الرهائن والغتيالت. 
ومع ذلك، يرى اخلرباء اأن اإمكانيات داع�ص تقل�ضت 
اإىل حد كبر، ففي العام املن�رصم نفذ هجمات اأقل 
�ضبقه،  الذي  بالعام  مقارنة  املئة  يف   22 بن�ضبة 
عام   9،150 م��ن  الوفيات  ع��دد  انخف�ص  حيث 
انخف�ص  2017. كما  4350 يف عام  اإىل   2016
عدد الوفيات لكل هجوم من 8 يف عام 2016، اإىل 

.2017 4.9 يف عام 
حركة طالبان:

اأفغان�ضتان من  متكنت هذه اجلماعة املتطرفة يف 
الآن  وتخو�ص   ،2017 عام  �ضخ�ص   3571 قتل 
من  املدعوم  الدويل  التحالف  �ضد  ا�ضتنزاف  حرب 

الوليات املتحدة الأمركية منذ عام 2001.
باتت طالبان   ،2017 عام  واعتباًرا من منت�ضف 
م�ضاحة  من  باملئة   11 على  كامل  ب�ضكل  ت�ضيطر 
على  ع�ضابات  حرب  تخو�ص  فيما  اأفغان�ضتان، 
م�ضاحة تقدر ب� 29 باملئة من البالد، وفعليا تن�ضط 
70 باملئة من م�ضاحة املقاطعات  �ضمن م�ضاحة 
2017، كانت طالبان  الأفغانية كافة.  ويف عام 
يف  وت�ضببت   ، اإرهابيا  هجوًما   699 عن  م�ضوؤولة 
اأخرى  اإح�ضائيات  بح�ضب  ا  �ضخ�ضً  5771 مقتل 

بعيدا عن اإح�ضائيات موؤ�رص الإرهاب العاملي.

هجماتها  اأ�ضكال  اأك��ر  التفجر  عمليات  وكانت 
"طالبان  حركة  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  �ضيوًعا. 
باك�ضتان" يف البلد املجاور م�ضوؤولة اأي�ضا عن 56 

اعتداء اإرهابيا، و 233 حالة وفاة.
هجمات  اأ�ضبحت  فقد  العاملي،  املوؤ�رص  وبح�ضب 
ما  فقتلت  املا�ضي،  العام  يف  فتًكا  اأكر  طالبان 
 ،2017 اأ�ضخا�ص لكل هجوم يف عام   5.1 معدله 

ا يف العام ال�ضابق.  مقارنة مبعدل 4.2 �ضخ�ضً
وغرت اجلماعة الإرهابية تكتيكاتها يف ال�ضنوات 
الأخرة ، فحولت تركيزها بعيداً عن الهجمات على 
الأهداف املدنية، وباتت ت�ضتهدف ب�ضكل اأكرب اأفراد 

ال�رصطة واجلي�ص.
ال�رصطة  اأف��راد  من   2419 طالبان  حركة  وقتلت 
قتلت  قد  كانت  اأن  بعد   ،2017 عام  يف  واجلي�ص 

1،782 يف العام ال�ضابق.
من  الأه��داف  هذه  على  الهجمات  عدد  ارتفع  كما 
 ،2017 عام  يف   386 اإىل   2016 عام  يف   369
بينما انخف�ص انخف�ص عدد وفيات املدنيني التي 
 ،  2017 عام  يف   548 اإىل  طالبان  فيها  ت�ضببت 

مقارنة ب� 1،223 يف عام 2016.
حركة ال�ضباب:

هذه  وكانت   ،2017 عام  �ضخ�ضا   1،457 قتلت 
لتبايع   2006 عام  قد ظهرت  الإرهابية  اجلماعة 
منطقة  هي  ال�ضومال  كانت  واإذا  القاعدة،  تنظيم 
اعتداءات  اأي�ضا  نفذت  اأن  بيد  الرئي�ضية،  عملياتها 

اإرهابية يف اإثيوبيا وكينيا واأوغندا.
اأفريقيا  يف  دموية  الأك��ر  ال�ضباب  حركة  وكانت 
حيث   ،  2017 عام  يف  الكربى  ال�ضحراء  جنوب 
بزيادة  وف��اة،  حالة   1،457 عن  م�ضوؤولة  كانت 
قدرها 93 يف املئة عن العام ال�ضابق، وكان ثلثا 

الوفيات يف العا�ضمة ال�ضومالية مقدي�ضو. 
وكان اأ�ضواأ حادث قامت به "ال�ضباب " يف اأكتوبر 
�ضخ�ضًا   588 ُقتل  عندما  املن�رصم،  العام  من 
فندق  خ���ارج  انفجار  يف  اآخ��ري��ن   316 وُج���رح 

�ضفاري يف منطقة هودان بالعا�ضمة مقدي�ضو.
واإذا كان العديد من الدول الأكر ت�رصراً بالإرهاب، 
خالل  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يف  انخفا�ضًا  �ضهدت  ق��د 
ال�ضنوات الأخرة، مبا يف ذلك اأفغان�ضتان والعراق 
و�ضوريا ونيجريا وباك�ضتان، فاإن ال�ضومال كان 
اإذ  ال�ضباب،  ا�ضتثناء موؤ�ضفا، ب�ضبب هجمات حركة 
منذ  الإرهاب  ب�ضبب  �ضخ�ص   6000 من  اأكر  قتل 

عام 2001.
جماعة بوكو حرام:

 ،2017 ال��ع��ام  خ��الل  �ضخ�ضا   1،254 قتلت 
اأي�ضا  تلك اجلماعة يف نيجريا وعرفت  وتاأ�ض�ضت 
وقت  وج��اء  الكربى"،  ال�ضنة  اأه��ل  "جماعة  با�ضم 
كانت فيه تعد اأكرب جماعة اإرهابية يف العامل، لكن 
عانت  كما   ،2014 عام  منذ  ي�ضيبها  بداأ  التقهقر 
من  العديد  عنها  لينبثق  ان�ضقاق  ح��الت  موؤخرا 
اأبرزها ما بات يعرف با�ضم تنظيم  الف�ضائل، لعل 

)داع�ص( يف غرب اأفريقيا.
ومنذ ظهور "بوكو حرام" يف �ضمال �رصق نيجريا 
اإىل دول  الف�ضائل املن�ضقة عنها  انت�رصت   ،2002
والكامرون  ت�ضاد  ذل��ك  يف  مبا  اأخ��رى  جم��اورة 

والنيجر، لتوؤدي البيعة والولء لتنظيم داع�ص.
�ضحايا  اأع���داد  انخفا�ص  اإىل  الأرق����ام  وت�ضر 
اإذ  الإره��اب يف نيجريا خالل الأع��وام الأخ��رة، 
انخف�ص عدد ال�ضحايا بن�ضبة 83 باملئة يف العام 
الدور  2014، مما يوؤكد  العام  2017 مقارنة مع 
املنطقة  تلك  يف  الأم��ن  ق��وات  لعبته  ال��ذي  الكبر 

الأفريقية، مب�ضاعدة حلفاء دوليني.
الهجمات،  من  باملئة   40 حرام  بوكو  نفذت  وقد 
اأعداد  ب�ضاأن  فقط  باملئة   15 عن  م�ضوؤولة  وكانت 
بالعام  مقارنة   2017 عام  يف  الأرهاب  �ضحايا 

الذي �ضبقه.
ونفذت معظم هجمات بوكو حرام يف نيجريا، ول 
�ضيما يف ولية بورنو، بالإ�ضافة اإىل هجمات اأقل 
�ضمعة  اجلماعة  واكت�ضبت  والنيجر.  الكامرون  يف 

اجلماعية،  الرهائن  خطف  عمليات  ب�ضبب  �ضيئة 
لتنفيذ  كبر  ب�ضكل  والأط��ف��ال  الن�ضاء  وا�ضتغالل 

عمليات انتحارية.
جماعات اإرهابية اأخرى

واإىل جانب التنظيمات الإرهابية الأربع اخلطرة، 
تتوزع  املتطرفة  اجلماعات  من  مئات  هناك  فاإن 
�ضغرة،  جمموعات  ومعظمها  العامل،  اأنحاء  يف 
ي�ضم  اأن��ه  يعتقد  ال��ذي  القاعدة  تنظيم  با�ضتناء 
الأو�ضط  ال�رصق  17 دولة يف  30،000 مقاتل يف 
واأفريقيا. وهناك جمموعات اأقل �ضهرة اأخرى، لكن 
تنظيم  ذلك  الأخ��رة مبا يف  الفرتة  بداأت تربز يف 
"جماعة الفولين" يف نيجريا الذي كان م�ضوؤوًل 
عن 321 حالة وفاة و 72 هجومًا يف عام 2017، 
اأن  العاملي  والقت�ضاد  ال�ضالم  معهد  يوؤكد  وهنا 
هناك زيادة كبرة يف العنف والإرهاب لدى هذه 

اجلماعة، كانت وا�ضحة يف العام اجلاري.
ويف �ضوريا، هناك العديد من اجلماعات الإرهابية 
، مبا يف ذلك هيئة حترير ال�ضام )املعروفة �ضابقا 
با�ضم كل من جبهة فتح ال�ضام، والن�رصة( و "جي�ص 
و   176 م�ضوؤولني عن  التنظيمني  الإ�ضالم"، وكان 

.2017 127 حالة قتل على التوايل يف عام 
اإره��اب��ي��ة  جم��م��وع��ات  تن�ضط   ، باك�ضتان  ويف 
خرا�ضان  وف�ضيل  جاجنفي"  "ل�ضكار  مثل  كثرة 
ا عرب احلدود يف  اأي�ضً ين�ضط  الذي   ، داع�ص  لتنظيم 
كانت  ،فقد  املجاورة  الهند  يف  واأما  اأفغان�ضتان، 
احلزب  هي  املا�ضي  العام  فتكا  الأكر  املجموعة 
 205 قتل  ال��ذي   ، )امل���اوي(  الهندي  ال�ضيوعي 

اأ�ضخا�ص ونفذ اأكر من 190 هجوم.
ال�ضمالية  الهندية  وك�ضمر  جامو  ولي��ة  وتعترب 
ففي  الهند،  يف  الإرهابي  للن�ضاط  ا  خا�ضً حم��وًرا 
مت�ضددة  جماعات   5 هناك  كانت  املا�ضي،  العام 
وحزب  طيبة،  ل�ضكر  منها،  الأر���ص  على  فاعلة 
 102 اأكر من  تلك اجلماعات  املجاهدين، وقتلت 
الإرهابية  اجلماعة  ف��اإن  اليمن،  ويف  �ضخ�ص. 
الأكر ن�ضاطات هي ميل�ضيات احلوثي التي تقاتل 
يعرف  بات  ما  هناك  اأن  كما  ال�رصعية،  احلكومة 
العربية"،  اجلزيرة  �ضبه  يف  القاعدة  "تنظيم  با�ضم 

و"تنظيم عدن اأبني" التابع لداع�ص.
من  الفلبني،  يف  اجلديد  ال�ضعب"  "جي�ص  ويعد، 
اأكر اجلماعات الإرهابية يف اآ�ضيا، اإذ قتلت العام 
يف  هجوما   235 خ��الل  �ضخ�ضا   113 املا�ضي 

خمتلف اأنحاء البالد. 
ويوجد يف الفلبني كذلك "جماعة اأبو �ضياف" التي 
وكانت  الإره��اب��ي،  داع�ص  لتنظيم  ولئها  اأعلنت 
�ضخ�ضا،   37 مقتل  عن   2017 العام  يف  م�ضوؤولة 
"ماتوي"  تدعى  اأ�ضولية  جماعة  كذلك  وهناك 

ا. 26 �ضخ�ضً Maute ، وقد قتلت 
في�ضكل  ال�ضمالية،  واأمركا  الغربية  اأوروبا  يف  اأما 
عام  ففي  متنامًيا.  تهديًدا  اليمينيون  املتطرفون 
 59 العن�رصية  اجلماعات  تلك  نفذت   ،  2017
ا،  �ضخ�ضً  17 مقتل  عن  اأ�ضفر  مما  اإرهابيا  هجوًما 
توؤمن  عن�رصية  ب��دواف��ع  الهجمات  تلك  ووقعت 
الدينية  الأبي�ص، ومعادية لالأقليات  العرق  بتفوق 

والعرقية.

بتوجيه  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  نادت 
مئات  حمنة  اإىل  عاجلة  ب�����ض��ورة  الأن��ظ��ار 
العراق  يف  ال��ن��ازح��ني  الأط��ف��ال  م��ن  الآلف 
التجمد  والذين تتعر�ص حياتهم للخطر ب�ضبب 
وانخفا�ص درجات احلرارة والفي�ضانات التي 

اكت�ضحت اأجزاء كبرة من البالد.
العراق  يف  ال�يوني�ضف  منظمة  ممثل  وق��ال 
مراد،  ناديا  تكرمي  يتم  فيما  اإنه  هوكينز  بيرت 
القائم  العنف  من  والناجية  اليزيدية  النا�ضطة 
على نوع اجلن�ص، بجائزة نوبل لل�ضالم "علينا 
األ نن�ضى وجود العديد من الأطفال املحرومني 
يف العراق الذين ما زالوا يف حاجة اإىل دعمنا، 

حتى مع انتهاء اأعمال العنف."
بغداد  من  اليوم  �ضدر  للمنظمة  بيان  ويقول 
وانخفا�ص  والثلوج  الأمطار  هطول  مع  اإن��ه 
درجات احلرارة اإىل ما دون ال�ضفر يف الأجزاء 
العائالت  معظم  "تعي�ص  البالد  من  ال�ضمالية 
متداعية  م�ضاكن  يف  الفقر  خط  حتت  النازحة 
تفتقر اىل التدفئة اأو يف خميمات ل تقيهم من 
عدم  اإىل  اليون�ضف  وت�ضر  كاف."  ب�ضكل  الربد 
توفر  كلفة  حتمل  على  العائالت  ه��ذه  ق��درة 

الوقود للتدفئة واملالب�ص ال�ضتوية لأطفالهم.
هوكينز  اليوني�ضف  منظمة  ممثل  وي�ضيف 
من  املدمرة  والفي�ضانات  ال�ضيول  زادت  "لقد 
لالأطفال  بالن�ضبة  ال�ضتاء  هذا  مو�ضم  �ضعوبة 
الإ�ضابة  خطر  يواجهون  ال��ذي��ن  النازحني 
اجلهاز  واأم��را���ص  اجل�ضم  ح��رارة  بانخفا�ص 
التنف�ضي. يجب األ يتعر�ص اأي طفل ملثل هذه 
بالدفء  يتنعم  اأن  ي�ضتحق  طفل  كل  املخاطر. 

وال�ضحة". وتوفر منظمة الأمم املتحدة املعنية 
والأحذية  ال�ضتوية،  املالب�ص  الأطفال  بحماية 
والقبعات، من خالل امل�ضاعدات النقدية لنحو 
�ضنجار  مناطق  يف  الأطفال  من  األفا   161
والديوانية  والأنبار  ونينوى  ودهوك  واأربيل 
وال�ضليمانية.  وبغداد  الدين  و�ضالح  والب�رصة 
وتهدف حملة اليوني�ضف ال�ضتوية اإىل الو�ضول 
اأعمارهم  ت��رتاوح  الأ�ضعفالذين  الأطفال  اإىل 
خميمات  يف  �ضنة  و14  اأ���ض��ه��ر  ث��الث��ة  ب��ني 
الو�ضول  ي�ضعب  التي  واملناطق  النازحني 

اإليها.
الربد  ا�ضتداد  اىل  اجلوية،  التوقعات  وت�ضر 
العراق واق��رتاب احل��رارة من  انحاء  يف جميع 
النبار  وغرب  ال�ضمال  مدن  بع�ص  يف  ال�ضفر 

واحتمال ت�ضكل ال�ضقيع يف بع�ص الماكن.
العطية  �ضادق  القدم  اجلوي  املتنبىء  وذكر 
يف تدوينة له على موقع التوا�ضل الجتماعي 
املقبل  ال�ضبوع  بداية  "من  انه  "في�ضبوك"، 
يف  ال�ضفر  من  تقرتب  واحل���رارة  ال��ربد  ت�ضتد 
بع�ص مدن �ضمال البالد وغرب مدينة النبار، 
بع�ص  يف  اي�ضا  ال�ضقيع  ت�ضكل  وحمتمل 

الماكن فيها".
" اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم اجلمعة  ان��ه  وا���ض��اف، 
ال�ضمال  مدن  يف  احل��رارة  درج��ات  �ضتنخف�ص 

والغربية".
اجلمعة  م�ضاء  م��ن  "اعتبارا  ان��ه  واو���ض��ح، 
الو�ضط  مدن  يف  احل��رارة  درج��ات  �ضتنخف�ص 

ومنها العا�ضمة ولكن ب�ضورة اقل". 
وتابع، اما "مدن اجلنوب ومنها مدينة الب�رصة 
اجلمعة  ي��وم  �ضدة  اق��ل  يكون  فالنخفا�ص 
منت�ضف  حم�ضو�ضا   �ضيكون  ولكن  وال�ضبت، 
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