
تقارير وتحقيقات

يعاين العراق منذ �ش��نوات من �ش��ح املياه ونفاذ كميات 
كب��رة م��ن املي��اه املخزن��ة يف البج��رات وال�ش��دود، 
م��ع انخفا���ض قيا�ش��ي يف منا�شي��ب مياه نه��ري دجلة 
والف��رات، الأمر الذي اأدى اإىل تو�ش��ع الل�شان امللحي يف 
حمافظة الب�رصة حموًل كثًرا من الأرا�شي الزراعية اإىل 

اأرا�شي بور.
ف�ش��ل ال�شت��اء ال��ذي مي��ر عل��ى الع��راق الآن �شه��د من��ذ 
بدايته �شقوط كمي��ات كبرة من الأمطار، ما يطرح عدة 
ت�شاوؤلت عن ا�شتع��دادات وزارة املوارد املائية لتخزين 
ه��ذه املي��اه، وامل�شاري��ع الت��ي حتاف��ظ عليها ب��دًل من 
ذهابه��ا اإىل �شط العرب واخللي��ج العربي واختالطها مع 

املياه املاحلة.
تتع��دد امل�شاريع املائية التخزيني��ة يف العراق، اإذ يقول 
اخلبر اجليولوجي العراق��ي “اإبراهيم خليل” يف حديث 
�شحف��ي اإن عدد ال�ش��دود املن�شاأة على نه��ر الفرات يبلغ 
�شتة �ش��دات )�شد �شغر(، فيما يبلغ عدد ال�شدود املقامة 

على حو�ض نهر دجلة 11 �شًدا.
واأك��د خلي��ل اأن��ه من��ذ ع��ام 2003 وه��و تاري��خ الغزو 
الأمريك��ي للبالد، مل ي�شهد العراق بناء اأي م�رصوع مائي 
�شخ��م، على الرغم من املوازنات الكبرة التي متتع بها 
الع��راق طيلة الفرتة املا�شي��ة، لفًتا اإىل اأن العراق وقبل 
الغ��زو كان��ت لديه 9 م�شاري��ع مائية ك�ش��دود، وبع�شها 
كان قي��د الإن�ش��اء، اإل اأنه��ا اأهمل��ت وتعر�ش��ت للنه��ب 
وال�رصق��ة بعد الغ��زو، م�ش��ًرااإىل اأن اأبرز تل��ك امل�شاريع 

ه��ي �شد بادو���ض وباكرمان وبخمة ومن��داوه وتول�شاق 
وطقط��ق وغره��ا، وعل��ى الرغ��م م��ن وج��ود بح��رات 
عمالق��ة خلزن املي��اه يف الب��الد، اإل اأن  خلي��ل يرى اأن 
ال�شن��وات املا�شي��ة ونتيج��ة للجف��اف ف��اإن %50 من 
خم��زون تل��ك البح��رات نفد بفع��ل ال�شتخ��دام واإهمال 
�شيانة تل��ك البحرات، ي�شاف اإليه��ا امل�شاريع املائية 
الرتكي��ة التي اأن�شاأتها على مناب��ع نهري دجلة والفرات 
فيم��ا يطلق عليه مب�رصوع الغ��اب الكبر والذي يت�شمن 

اإن�شاء ما ل يقل عن 19 �شًدا.
ويق��ول امل�شت�ش��ار يف وزارة امل��وارد املائي��ة “ظاف��ر 
عب��د اهلل” اإن قل��ة التموي��ل م��ن احلكوم��ات املتعاقب��ة 
والأو�ش��اع الأمني��ة الت��ي مر به��ا الع��راق، حالت دون 
اإكم��ال ال�ش��دود التي بداأ الع��راق باإن�شائها يف ت�شعينات 

القرن املا�شي.
عبد اهلل اأو�شح اأن العراق لن ي�شتطيع مبفرده اإكمال تلك 
ال�ش��دود، واأن��ه ل بد على احلكومة من جل��ب ا�شتثمارات 
اأجنبي��ة للبالد لإكم��ال تلك ال�ش��دود، ف�ش��اًل عن هجرة 
الع���رصات من خ��راء امل��وارد املائي��ة العراقيني خالل 

ال�شنوات املا�شية، بح�شبه.
وب��ني عب��د اهلل اأن حتدي��ات كب��رة حت��ول دون تنفي��ذ 
الع��راق، ومنه��ا ب��طء  م�شاري��ع مائي��ة م�شتقبلي��ة يف 
الإج��راءات احلكومي��ة وقل��ة الأم��وال املخ�ش�ش��ة لتلك 
امل�شاري��ع، ف�شاًل ع��ن التوجهات ال�شيا�شي��ة التي باتت 

تدخ��ل يف جمي��ع املفا�ش��ل الإداري��ة والقت�شادية يف 
البالد.

اأزمة املياه يف العراق، ظهرت جلية يف ال�شيف املا�شي 
يف الع��راق، اإذ اإن حمافظ��ات الو�شط واجلن��وب العراقي 
�شه��دت مظاهرات عارمة امتدت لأ�شه��ر مطالبة بتوفر 
املي��اه ال�شاحل��ة لل�رصب يف الب��الد، مظاه��رات اأوقعت 

الع�رصات بني قتيل وجريح.
مهند���ض امل��وارد املائية “عالء هاين” ي��رى يف حديث 
�شحف��ي اأن احلكومات العراقية بعد الغ��زو الأمريكي مل 
تعر اأي اأهمي��ة للم�شاريع املائية، ف�شاًل عن اأن الإهمال 
املتعم��د لكثر م��ن امل�شاريع الت��ي كانت قي��د الإن�شاء، 

التي اأحالت بع�شها اإىل خرائب.
وك�ش��ف ه��اين ع��ن اأن �ش��د بادو�ض يف حماظف��ة نينوى 
كان��ت قد و�شلت ن�شبة الإجناز في��ه يف ت�شعينات القرن 
املا�ش��ي اإىل م��ا يق��رب م��ن %40، اإل اأن موق��ع ال�ش��د 
تعر�ض للنهب وال�شل��ب، وعمدت بع�ض اجلهات اىل هدم 
اأج��زاء منه ل�شتخراج احلدي��د وبيعه يف ال�شوق ال�شوداء، 

دون اأي رقابة حكومية.
لي�ش��ت ال�شدود وحده��ا، اإذ اإن الأهوار هي الأخرى تعاين 
م��ن تردي اأو�شاعه��ا وتدهورها اإىل حد كب��ر، اإذ يقول 
ال�شحف��ي العراق��ي “ماجد احلي��ايل” اإن اأغ��وار العراق 

تعر�شت خل�شائر فادحة منذ الغزو الأمريكي للبالد.
واأرجع احليايل اأ�شباب ذلك اإىل اأن وزارة املوارد املائية 
مل تعد م�شادر مياه الأهوار اإىل احلالة الطبيعية لها قبل 
عام 1991، اإ�شافة اإىل اأن اإيران قطعت روافد عديد من 

الأنهار التي كانت ت�شب يف نهر دجلة والأهوار.
و�ش��دد احليايل على اأن ال�شت��اء احلايل يعد فر�شة كبرة 
للعراق ق��د ل تعو�ض، لتدارك �ش��وء اإدارة الرثوة املائية 
يف الب��الد، م�ش��ًرا اإىل �رصورة اإن�شاء ع��دة �شدات مائية 
يف و�ش��ط الع��راق، مع �رصورة ملح��ة يف ا�شتئناف بناء 
�ش��د بادو�ض واملبا�رصة باإن�شاء �ش��د بخمة �شايل العراق، 

بح�شبه.
وكي��ل وزارة امل��وراد املائي��ة “جم��ال الع��اديل” ق��ال 
يف موؤمت��ر �شحف��ي اإن ال��وزارة تواجه حتدي��ًا كبراً يف 
الف��رتة الراهن��ة، م�شًرا اإىل اأن الوزارة تعم��ل على اإن�شاء 
ع�رصات امل�شاريع املهمة والنوعية، بح�شبه. ت�رصيحات 
الع��اديل تل��ك ت�شي باأن امل�شاريع املائي��ة يف العراق قد 
ل ترى النور قريًب��ا، اإذ ي�شر املحلل القت�شادي “امنار 
العبي��دي” اإن التحدي��ات الت��ي اأ�شار اإليه��ا وكيل وزارة 
املوارد املائية “جمال العاديل” فيما يخ�ض التحديات 
واقعي��ة، واأن وع��ود ال��وزارة باإن�ش��اء م�شاري��ع كب��رة 

ونوعية، قد متتد ل�شنوات طويلة.
واأو�ش��ح العبيدي اأن عدًدا من تل��ك امل�شاريع التي اأ�شار 
اإليه��ا العاديل توقفت موؤخ��ًرا بعد اأ�شهر م��ن اإقرار البدء 
بتنفيذه��ا، مو�شًح��ا اأن قرار رئي�ض ال��وزراء “عادل عبد 
املهدي” باإلغ��اء قرارات �شلفه لالأ�شه��ر الثالثة الأخرة 
من عمر احلكوم��ة ال�شابقة، اأوقفت جل م�شاريع الب�رصة 
املائي��ة الت��ي اأم��ر العب��ادي بتنفيذها بع��د املظاهرات 
ال�شي��ف  الب���رصة  حمافظ��ة  �شهدته��ا  الت��ي  احلا�ش��دة 

املا�شي.
واأ�ش��ار العبي��دي اإىل اأن امل�شاري��ع الأخ��رى التي وعدت 
ال��وازرة بتنفيذه��ا، ل��ن تك��ون يف متن��اول الي��د ب�شبب 
قل��ة تخ�شي�شات ال��وزارة يف م�شودة م���رصوع املوازنة 
العام��ة للب��الد ع��ام 2019، ف�ش��اًل عن الف�ش��اد الكبر 
يف موؤ�ش�ش��ات الدول��ة، وع��دم مق��درة ال��وزارة مترير اأي 
م���رصوع دون اأن يتخلل��ه ف�ش��اد كبر ور�ش��اوي، تذهب 
بج��زء كبر من ميزانيت��ه، بح�شب العبي��دي. حذر تقرير 
اأ�شدرت��ه جميع��ة املياه الأوربي��ة من اأن الع��راق ميكن 
اأن يخ���رص متاًما مياه نهري دجل��ة والفرات، واأن العراق 
�شيخ���رص بحلول عام 2040 نح��و 40 مليار مرت مكعب 
م��ن املياه. واأ�شار التقرير اإىل اأن العراق خ�رص نحو ثلثي 
ح�شته املائية املتدفقة اإىل العراق خالل العقود الثالثة 
املا�شي��ة، يف الوقت الذي يعاين في��ه العراق من اأزمات 
داخلي��ة، فاإن تركي��ا تعمل على اإن�شاء عدي��د من ال�شدود 
حلف��ظ مياهه��ا وع��دم ذهابه��ا اإىل دول ل تنتف��ع بها، 
بح�شب التقرير. اخلبر املائي العراقي الأكادميي “�شعد 
اهلل العم��ري” اأ�ش��ار اإىل اأن��ه يف الوقت ال��ذي ان�شغل فيه 
�شا�ش��ة العراق بع��د الغزو باخلالف��ات الداخلية والو�شع 
الأمن��ي املتده��ور، كانت تركيا تعمل عل��ى اإن�شاء �شدود 

عمالقة على نهري دجلة والفرات.
واأو�ش��ح العم��ري اأن مطالب��ات العراق لرتكي��ا بح�شته 
املائي��ة، دائًما ما كانت تواجه باأ�شئلة تركية عن م�شر 
املي��اه العذب��ة املتدفق��ة اإىل العراق والت��ي تذهب �شدى 

وتختلط مع مياه اخلليج املاحلة.
وع��ن احلل��ول التي ميك��ن اأن ت�شاع��د الع��راق يف تدارك 
الأزم��ة املائي��ة، اأو�ش��ح العم��ري اأن احلل��ول تتمثل يف 
املبا���رصة بتنفيذ م�شاريع مائية كب��رة واإكمال ال�شدود 
املتوقف��ة، اإ�شاف��ة اإىل ت�رصي��ع قوانني حتف��ظ املياه يف 

العراق.
وك�ش��ف العمري لوكالتنا ع��ن اأن درا�شات مائية دولية، 
اأف��ادت ب��اأن العراق يعد م��ن اأكرث بلدان ال���رصق الأو�شط 
اإه��داًرا للمي��اه العذب��ة، م�ش��ًرا اإىل اأن الع��راق مل ي�رصع 
حت��ى اللحظ��ة قوانني تفر�ض تقنني ���رصف املياه، ومل 
يبا���رص باأي م�شاريع لتدوير مياه ال�رصف ال�شحي التي 
تع��د م��ورًدا كبًرا بدي��اًل للمي��اه امل�شتخدم��ة يف عموم 
حمافظ��ات الب��الد. كما اأك��د عل��ى اأن الع��راق وبو�شعه 
ال�شيا�ش��ي احلايل، لن ي�شتطيع فر�ض اإرادته على الأتراك 
اأو الإيرانيني ل�شرتجاع حقوقه املائية وفق التفاقيات 
املرم��ة بني العراق واإيران وتركي��ا يف القرن املا�شي، 
والت��ي تن�شل��ت منه��ا تركي��ا واإي��ران بعد الغ��زو ب�شبب 

�شعف احلكومات املتعاقبة بعد الغزو، بح�شب العمري.
ت�ش��ر تقارير منظمة ال�شفافي��ة الدولية لعام 2017 اإىل 
اأن العراق يحتل املرتبة الثالثة قبل الأخرة يف معدلت 
ف�شاد موؤ�ش�شاته احلكومية، ف�شاد يكت�شح جميع الوزارات 

واملوؤ�ش�شات احلكومية، بح�شب تقرير املنظمة.
ويق��ول ال�شحفي القت�شادي “اأحم��د يون�ض” اإن العراق 
اأو خط��ة  2003 يفتق��ر لروؤي��ة اقت�شادي��ة  من��ذ ع��ام 

ا�شرتاتيجي��ة للتعام��ل مع متغ��رات القت�ش��اد الدويل 
واإدارة املوارد الداخلية غر النفطية.

واأو�شح يون�ض اأن الف�ش��اد امل�شت�رصي يف العراق، يجعل 
م��ن اأي م�رصوع اقت�ش��ادي مائي كان اأو غر ذلك، قد ل 

يرى النور اأو يتوقف بعد مدة ق�شرة من املبا�رصة به.
ولف��ت يون���ض اإىل اأن امل�شوؤولني احلكومي��ني يف العراق 
باتوا يتجهون يف التعاقدات الدولية اإىل �رصكات اأوربية 
�رصقية ل تتمتع دولها بالنزاهة هي الأخرى، على عك�ض 
ال���رصكات العاملي��ة املعروف��ة، الأم��ر ال��ذي ي�شهل على 
امل�شوؤولني احل�شول عل��ى الكوم�شيونات والر�شاوي من 

تلك ال�رصكات مقابل اإحالة امل�شاريع، بح�شبه.

وع��ن امل�شاري��ع املائي��ة الت��ي تعه��دت وزارة امل��وارد 
بتنفيذها يف العراق، اأكد يون�ض على اأن الوزارة لو كانت 
ج��ادة يف تل��ك امل�شاريع مل��ا ا�شت��وردت م�شخات ماء 
�شيئ��ة النوعية من كل م��ن ال�شني وجورجي��ا، واأن تلك 
امل�شخ��ات املائية يف حمافظة الب�رصة مل تكمل عامها 
الأول حت��ى ب��داأت الأعط��ال فيه��ا، الأمر ال��ذي اأدى اإىل 
توق��ف عدة حمطات مياه وحتلية عن العمل يف الب�رصة 

ال�شيف املا�شي، بح�شبه.
م��ن  العراقي��ة، جتع��ل  ال��وزرات  حتدي��ات وف�ش��اد يف 
العراقي��ني ينظ��رون اإىل جمي��ع الوع��ود الت��ي تطلقه��ا 
ال��وزارات اخلدمية بع��ني الريبة وال�ش��ك، يف ظل تدهور 
كب��ر ي�شهده العراق يف خمتلف قطاعات البنية التحتية 

المشاريع المائية.. فساد وتحديات تعرقل إنجازها
بغداد - متابعة

قانون اإلبادة الجماعية االميركي يثير مشاعر 
مختلفة لدى المكونات العراقية

أمن كربالء يبدأ تطبيق "قانون 
القدسية"

يطالب  ت�رصيعًا  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  وقع 
بها  اأ���رصت  التي  الدينية  لالأقليات  الدعم  من  مبزيد 
داع�ض. اأثار القانون الأمريكي اجلديد حلماية القليات 
الوح�شية  لعمالها  داع�ض  ومعاقبة  والعرقية  الدينية 
�شدهم �شكوك لدى الأقليات العراقية حول كيفية تنفيذ 

القانون وال�شمانات القانونية له.
"قانون  على  ترامب"  "دونالد  الأمركي  الرئي�ض  وقع 
و�شوريا"  لعراق  اجلماعية  لالإبادة  وامل�شاألة  الإغاثة 
تعليمات  ال��ق��ان��ون  ت�شمن  دي�شمر.  م��ن   11 ي��وم 
للحكومة الفدرالية لو�شع اولوية يف تقدمي امل�شاعدات 
والعراق،  �شوريا  الدينية يف  الأقليات  ل�شحايا  والدعم 
�شد  واأعمال  الإبادة  اعمال  ب�شبب  ت�رصروا  الذين  من 
الإن�شانية وجرائم احلرب لتنظيم داع�ض. ويقدم القانون 
اي�شا م�شاعدات مالية وتقنية ملوؤ�ش�شات وكيانات غر 
حملية  مهارات  وتطوير  بتحقيقات  للقيام  حكومية 

وجمع ادلة �شد مرتكبي اجلرائم.
وقد و�شف "مراد اإ�شماعيل" املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
ال��ولي��ات  حكومة  تقدمه  ال��ذي  الثابت  ال��دع��م  ي��زدا 
واأ�شاف  رائعا،  بكونه مبداأ  الدينية  لالأقليات  املتحدة 

"ي�رّص املجتمع اليزيدي بان الأمل من �شواطئ اأمريكا 
اليزيديني  مثل  م�شطهدة  �شغرة  اأقلية  اإىل  و�شل  قد 

الذين عانوا ب�شكل قا�شي من قبل تنظيم داع�ض".
 مراد الذي ظهر مع الرئي�ض ترامب اأثناء توقيع القرار 
عر عن تقديره لدعم الرئي�ض الإمركي املبا�رص ل�شحايا 
اليزيديني  من  الدينية  الأقليات  من  داع�ض  تنظيم 
وامل�شيحيني من خالل التمويل املبا�رص لرنامج وكالة 
التنمية المريكية لتمكني النا�ض من اإ�شتعادة حياتهم 
الطبيعية، وقدم �شكره جلميع املنظمات والأفراد الذين 
"مراد" خالل حديثه  القانون، و�شدد  نا�رصوا م�رصوع 
مع املونيتور على اإن "يزدا" �شتبقى ملتزمة با�شتعادة 
الأقليات  الطبيعية والآمال لاليزيديني وجميع  احلياة 

بعد مرور اأربع �شنوات من الإبادة.
زومايا"  "كامل  النا�شط  بني  �شلة  ذي  �شعيد  وعلى 
للتوثيق،  �شلومو  ملنظمة  اخلارجية  العالقات  م�شوؤول 
خلفية اإ�شدار القرار، مبينا للمونيتور اإنه كان تتويجا 
مل�شار جهود جماعية بذلت منذ الوهلة الوىل حل�شول 
الإبادة اجلماعية �شد امل�شيحيني واليزيديني، وخ�ض 
بالذكر جهود جمعية فر�شان كولومب�ض الكاثوليكية يف 
يف  امل�شيحية  عن  الدفاع  ومنظمة  املتحدة،  الوليات 
وا�شنطن دي �شي، والرابطة الدولية لعلماء اجلينو�شايد، 

ذكرت  لقد  املونيتور:  مع  حديثه  يف  زومايا  واأ�شاف 
هذه اجلهود الدولية على �شبيل املثال، اإذ كانت هناك 
"ب�شار  املطران  مثل  رفيعة  ل�شخ�شيات  عراقية  جهود 
اأربيل،  يف  الكلدانية  الكني�شة  ا�شاقفة  رئي�ض  وردة" 
العراق،  م�شيحيي  متثل  التي  ال�شيا�شية  واملوؤ�ش�شات 
دورا  لهم  كان  الذين  الن�شان  حقوق  عن  واملدافعني 
اجلماعية  الإب���ادة  �شحايا  معاناة  اب��راز  يف  كبرا 
يتعلق  ما  ويف  معا.  وال��دويل  املحلي  امل�شتوى  على 
احلكومة  على  اأن  على  زومايا  اأكد  الداخلي،  بال�شاأن 
العراق  كرد�شتان  اقليم  وحكومة  الحتادية  العراقية 
خالل  من  القرار  ه��ذا  مع  للتفاعل  ايجابيا  اإلتزاما 
ال�شحايا  لأن�شاف  القانونية  الت�رصيعات  اإ���ش��دار 
يحقق  نحو  وعلى  عملي،  ب�شكل  تطبيقها  على  والعمل 
حماية لالأقليات يف مناطقها التاريخية التي تقطنها 
من  بامل�شاواة  اأفرادها  ثقة  اعادة  يف  وي�شهم  حاليا، 
الدميوغرايف  التغير  التجاوزات وعمليات  ازالة  خالل 

ملمتلكاتهم ومناطقهم التاريخية احلالية.
من جانب اأخر، كانت ملمثلي بع�ض الأقليات الأخرى 
ح�رص  على  حتفظات  القرار  يف  اأ�شمها  ي��رد  مل  التي 
اإذ  والإيزيديني،  بامل�شيحيني  يقدمها  التي  احلماية 
رئي�ض  نائب  احليدر"  "نزار  املندائي  النا�شط  ي��رى 

العراقية، واملقيم حاليا يف الوليات  جمل�ض الأقليات 
رقما  يكونوا  اأن  يجب  ل  املندائيني  اإن  امل��ت��ح��دة، 
ال�شيا�شة  الديني يف  التنوع  معادلة حماية  مهمال يف 
الطائفة  "%90 من  اإن  الأمركية، وك�شف احليدر عن 
والتهديد  اخلطر  ب�شبب  العراق  غ��ادروا  قد  املندائيني 
نف�شه الذي ا�شاب امل�شيحيني واليزيديني، فاإن داع�ض 
م�شيفا  ومندائي،  وايزيدي  م�شيحي  بني  متيز  تكن  مل 
اإن هذه القليات الثالثة كانت وقودا لل�رصاع الطائفي 
عدم  على  اأعرتا�شه  احليدر  وو�شح  ال�شيعي".  ال�شني 
المريكي  الرئي�ض  قرار  �شمن  املندائي  املكون  اأدراج 
اىل  املندائيني  افتقار  اإن  مو�شحا  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
خارج  ي�شعهم  ل  اأن  يجب  �شاغطة  دولية  لوبيات 
احل�شارة  م�شتوى  على  واخل�شارة  الربح  ح�شابات 
الإن�شانية، مبديا اأمله من اأن ت�شع ال�شيا�شة الأمركية 
و�شناع قرارها ن�شب اأعينهم امل�شاواة بني امل�شيحيني 
واملندائيني واليزيديني كاأقليات دينية م�شطهدة، يف 
وقت مل يتبق �شوى �شتني األفا من املندائيني يف العامل 
داخل  يتبق  ومل  دولة،  ع�رصين  من  اكرث  على  موزعني 

العراق �شوى %10 من جمموع املندائيني يف العامل.
القرار  يعك�ض  اإن  من  خم��اوف  ت��رد  اأخ��ر،  جانب  من 
موقفا اأمركيا متفردا بعيدا عن معاجلة الأمم املتحدة 
يف  �شيما  ل  العراق،  يف  الدينية  الأقليات  لتحديات 
اأعتمد  فقد  الآح��ادي��ة،  ترامب  الرئي�ض  �شيا�شة  �شوء 
جمل�ض الأمن الدويل القرار 2379 يف جل�شته 8052، 
وت�شمن   ،2017 اأيلول/�شبتمر   21 يف  املعقودة 
خا�ض،  م�شت�شار  برئا�شة  حتقيق،  فريق  لإن�شاء  طلبا 
تنظيم  م�شاءلة  اإىل  الرامية  املحلية  اجلهود  لدعم 
يف  الأدل��ة  وتخزين  وحفظ  جمع  طريق  عن  )داع�ض( 
العراق على الأعمال التي قد ترقى اإىل م�شتوى جرائم 
احلرب واجلرائم �شد الإن�شانية والإبادة اجلماعية التي 

ترتكبها جماعة )داع�ض( الإرهابية يف العراق.
ع�شو  البياتي  علي  الدكتور  اأب��دى  ال�شياق  هذا  ويف 
مفو�شية حقوق الإن�شان يف العراق قلقه من التعار�ض 
اإنه  مبينا  الأمركي  والقرار  الأم��ن  جمل�ض  ق��رار  بني 
املتعلقة  وامل�شاريع  القانون  زج  عدم  ال�رصوري  "من 
الدولية  ب��ال�����رصاع��ات  ال��ق��ان��ون  وال��ن��اجت��ة م��ن ه��ذا 
والقليمية واملحلية، لإن ذلك من �شاأنه جعل الأقليات 
يف  املتنازعة  الدولية  للم�شالح  اخ��رى  مرة  �شحية 
احل��ايل  الأم��رك��ي  التوجه  واإن  �شيما،  ل  املنطقة، 
قرارات  واتخاذ  املتحدة  المم  منظومة  عن  لالبتعاد 
و�شعوب  بلدان  �شالح  يف  يكون  لن  فردية  وخطوات 

تواجه �رصاعا ونزاعا دوليا واقليميا، مثل العراق".
اإ�شتخدام  من  قلقا  تعك�ض  املخاوف  هذه  كانت  واذا 
القرار ل�شالح حماية امل�شالح الأمركية يف املنطقة، 
وهو ما قد يجر الأقليات اىل م�شاحة �رصاع جديد هي 
يف غنى عنها، فاإنه يعك�ض ماأزقا داخليا يتمثل بعدم 
الأقليات  مطالب  تلبية  على  العراقية  احلكومة  قدرة 
العراقية، الأمر الذي ا�شطر ممثلي هذه الأقليات لطلب 

بداأت الدارة املحلية ملدينة كربالء، مالحقة من يخالف قانون "قد�شية كربالء" الذي 
ل ي�شمح لأحد، ال�شتماع اإىل املو�شيقى بال�شيارة، لأن باإمكان رجل ال�رصطة احتجاز 
اأي�شا،  الفعل. كما ان الغاين يف العرا�ض واملنا�شبات، ممنوع  املخالفني ب�شبب هذا 

عدا النا�شيد الدينية.
املالب�ض  عر�ض  اللب�شة  حمال  اأ�شحاب  على  حتظر  فقرات  هناك  القانون،  و�شمن 

الن�شائية على امللكان، اىل جانب عدم ال�شماح لل�شافرات بدخول املحافظة باملطلق.
ومن البديهي مع هذا القانون، تكون هناك ن�شو�ض جترم اخلمور واملخدرات، وغرها.
التوا�شل  مواقع  يف  غا�شبة،  اأفعال  ردود  اأثار  الد�شتور،  يخالف  مما  وغره  ذلك  كل 
قمع  غر  يف  تفكر  ل  احلاكمة،  الإ�شالمية  الأح��زاب  اإّن  مدونون،  ويقول  الجتماعي. 
حملة  املا�شية،  الي��ام  خالل  كربالء،  حمافظة  و�شهدت  الف��واه.   وتكميم  احلريات 
لنا�شطني مدنيني واأ�شحاب مولت وحمال كبرة، ومطربني وملحنني من  اعتقالت 
ابناء املدينة، وفقا للقانون اجلديد. كما امتالأت �شوارع املدينة مبل�شقات تتحدث عن 
عقوبة للمخالفني.ويقول رئي�ض اللجنة القت�شادية، يف جمل�ض كربالء نا�رص اخلزعلي 
الإ�شعار  ومّت  قد�شية كربالء،  قانون  تفعيل  للمجل�ض  الدوري  الجتماع  "مّت خالل  اإنه 
بتطبيقه منذ يومه"، م�شراً اىل اأّن "القانون يت�شّمن منع لعب الأقمار واجلهر بالأغاين 
وعدم دخول الن�شاء غر املحّجبات وغرها".  وا�شاف، اأن "القانون �رّصع عام 2012 
�شوارع  الدورة احلالية، حيث و�شعت مل�شقات يف  من قبل املجل�ض، ومّت تفعيله يف 
وهذا  وغرها  والزنى  اخلمر  و�رصب  ال�شوارع  يف  الإباحة  ظاهرة  من  للحد  املدينة 

خمالف لقد�شية املحافظة".
ويت�شاءل الكاتب ال�شحفي، طارق الكناين، "هل توجد فقرة يف قانون القد�شية املزعوم 
هذا ما مينع ال�رصقة للمال العام وحترمي الت�شفية اجل�شدية والقتل وجتميع النفايات 
يف �شوارع املدينة، األ يوجد يف قانون القد�شية الأعور هذا ما مينع ربط احليوانات يف 
تزكم  نتنة  ورائحة  زريبة  اىل  املدينة  تتحّول  الف�شالت حتى  وتراكم  املدينة  �شوارع 
"األ توجد يف قد�شية املدينة فقرة متنح حق  الأنوف". واأبدى ت�شاوؤل �شاخرا بالقول 
الفقراء بالعي�ض الذي يليق بهم بدًل من انت�شار ظاهرة الت�شّول، هل القد�شية فقط متعّلقة 
باملراأة وحجابها؟ األ يوجد يف قانونهم هذا فقرة ملكافحة الدعارة، فهناك اكرث من 
ار�شون الدعارة والإ�شتجداء وخطف الأطفال، ملاذا يرتكون هكذا؟  )50( حيا للغجر ميمُ

األي�شت املدينة مقّد�شة؟ للعلم هناك ن�شبة لالأحزاب مبا جتنيه العاهرات".
من جانبه، افاد النا�شط املدين، ر�شا كاظم، ان "قد�شية املدينة جاءت �شمن املزايدات 
التطبيق  وهذا  �شيء حالل  يوجد  ل  �شيء حرام.  كل  ال�شا�شة.  يتبّناها  التي  ال�شيا�شية 
علينا فقط، اأّما هم فم�شموح لهم الذهاب اىل اأوروبا اأو املدن القريبة او حتى يف كربالء 
ار�شون الرذيلة".  وي�شيف، "من الأف�شل لهم اأن يرتاجعوا؛ فكربالء مدنية فيها الفن  ميمُ
واملو�شيقى والغناء والر�شم وكل �شيء جميل، هكذا ع�شنا اأكرث عمرنا ول ياأتي هوؤلء 

�شذاذ الآفاق ليعلمونا مبعنى القد�شية؛ فالقد�شية �شيء اآخر غر هذا".
"دعاية �شيا�شية ل  اإعالن حكومة كربالء  اأن  ويعتر رائد الع�شلي، نا�شط مدين اي�شا، 
ميكن تطبيق ما ورد فيها على اأر�ض الواقع"، خ�شو�شا واأن هذا الإعالن "لي�ض الأول 

خالل ال�شنوات الأخرة، من اجل ك�شب ود بع�ض رجال الدين".
ووفقا ملخت�ض قانوين من كربالء، فان "هذا القانون املبتور يخالف �رصوط ت�رصيع 
القانون التي حددها الد�شتور العراقي، ويحمل ثمة خمالفات وا�شحة، هو انه �شادر 
املخولة  الوحيدة  فاجلهة  القوانني؛  لإ�شدار  الد�شتورية  ال�رصعية  متتلك  ل  جهة  عن 
بت�رصيعها هي جمل�ض النواب، وفق املادة 61 من الد�شتور العراقي".وي�شيف، "ي�شرتط 
وقراءته  خمت�شة،  جلنة  من  كتابته  هي  مراحل،  بثالث  املرور  امل�رصع  القانون  يف 
من  املادة  مع  يتعار�ض  ان  كما  عليه،  الت�شويت  ثم  ومن  النواب  جمل�ض  يف  مرتني 
الد�شتور العراقي التي تكفل احلريات ال�شخ�شية، ا�شافة اىل ان قانون قد�شية كربالء 
مت ن�رص تفا�شيله من خالل مل�شقات يف �شوارع املحافظة، يف حني اأ�شار الد�شتور اإىل 

ن�رص تفا�شيل القانون يف جريدة الوقائع لي�شبح نافذ املفعول".
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