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امت��ازت انتخاب��ات ع��ام 2018 باك��ر ن�سب��ة 
تر�سيح للم��راأة العراقية و�سمت القوائم املختلفة 
العدي��د م��ن اال�سم��اء الن�سوي��ة حت��ى ل��و مل يكن 
الف��وز من ن�سيب اغلبها ..باملقابل ، كانت املراأة 
العراقي��ة �سحي��ة العديد من الظواه��ر للعام ذاته 
منه��ا االختط��اف واالغتي��ال وجرائ��م ال���رف 
واالجت��ار بالن�س��اء ، ف�س��ا ع��ن ارتف��اع ن�سب��ة 
املطلق��ات موؤخ��را عن االعوام ال�سابق��ة ..ماالذي 
حتق��ق اذن للمراة العراقية يف عام 2018 ، وهل 
تقدم��ت خطوة يف طريق التغي��ر وامل�ساواة التي 

حتلم بها منذ عقود ..
حتديات متوا�سلة 

ت��رى النا�سطة الن�سوي��ة واملتخ�س�سة يف جرائم 
العنف �سد املراأة ر�سل كامل ان " واقع املراأة يف 
العراق يت�سمن الكثر من التحديات وال�سعوبات 
لك��ن ه��ذا مل يتعار���ض مع وج��ود ن�س��اء قويات 
ومب��ادرات عمل��ن على ك���ر القاع��دة وال�سورة 
ن�س��اء  ، فهنال��ك  له��ن املجتم��ع  الت��ي ر�سمه��ا 
افتتح��ن م�ساريع��ا �سغرة وكب��رة وهنالك من 
تقدم��ن مببادرات مميزة حت��ى لو كانت حمدودة 
وحم�س��ورة يف مدن دون غره��ا ..ولكن ، املهم 
ان الع��راق ي�سم العديد م��ن ال�سخ�سيات الن�سوية 
املوؤث��رة والت��ي يزداد �سوته��ا و�سوحا مع تقدم 

ال�سنوات ".

للنا�سط��ة املدني��ة م��روة احم��د راأي خمتلف اىل 
ح��د م��ا ، فامل��راأة مل تتق��دم كث��را يف احل�سول 
عل��ى مطالبه��ا يف ع��ام 2018 ومازال��ت تعاين 
م��ن البطالة والعن��ف اال���ري واملجتمعي الذي 
بل��غ ح��د االختطاف واالغتي��ال مع �سل��ب الكثر 
م��ن حقوقه��ا عل��ى الرغ��م م��ن كل املح��اوالت 
والن�ساط��ات الن�سوي��ة واحلمات واملن��اداة لكن 
اال�ستجابة مازالت �سعيفة الأن العديد من الن�ساء 
يخ�سني املطالبة بحقوقهن طاملا اليوجد قانون 
فعلي يحميهن يف بل��د ت�سوده االعراف والتقاليد 
التي تق��ف غالبا عائقا امام املراأة ، وتوؤكد احمد 
عل��ى ���رورة توعي��ة امل��راة وتثقيفه��ا لتطالب 
بحقوقه��ا ف�س��ا ع��ن ت�سجيعها عل��ى العمل يف 
القط��اع اخلا���ض وان�س��اء م�ساريع �سغ��رة كما 
تطال��ب ب���رورة توعي��ة اجليل اجلدي��د عر بث 
االف��كار االيجابي��ة يف املناه��ج الدرا�سي��ة ع��ن 
حق��وق املراة ودوره��ا يف املجتمع ، مع احلاجة 
اىل ان�س��اء مراك��ز الدع��م النف�سي واع��ادة تاأهيل 

الن�ساء املعنفات.
ام��ا االعامي��ة رف��ل عزي��ز فتوؤكد عل��ى ا�ستمرار 
معاناة املراأة من ظاهرة التحر�ض حتى وان كان 
القان��ون بجانب امل��راأة الأن املجتمع يدين املراة 
الت��ي تلج��اأ اىل القانون ل��ذا ت�سط��ر اىل ال�سمت 
غالبا ، م�سرة اىل ان مواقع التوا�سل االجتماعي 
التكف��ي للمطالب��ة بحق��وق امل��راة فه��ي تبق��ى 
افرتا�سي��ة ويفرت�ض باملراة اخل��روج واملطالبة 
بحقوقها وان تغادر�سورة ) املراة –اجل�سد( التي 
ينظر اليه��ا اغلب الرجال لتحق��ق ماتريده بدون 
ان ت�ستخ��دم انوثتها ..وت�س��دد عزيز على �رورة 
تطبي��ق القانون بحق كل من ميار�ض العنف بحق 

املراأة ..
امل�ساركة ال�سيا�سية 

لع��ام  االخ��رة  االنتخابي��ة  ال��دورة  اختلف��ت 
2018ع��ن �سابقاتها من حيث احل�سور النوعي 
والفاع��ل للن�س��اء اللوات��ي يحمل��ن اخت�سا�سات 
خمتلف��ة وطموح��ا ببل��وغ مواق��ع قيادي��ة �سيما 
وان العديد من الرملاني��ات اجلدد طالنب كتلهن 
مب�ساعف��ة ع��دد الن�ساء اللوات��ي مينحن منا�سب 
حكومي��ة او حتدي��د ن�سب��ة %25 م��ن املجم��وع 
الكلي للمنا�سب للن�ساء ..ولكن ، هل جت�سدت هذه 
املطالب وكيف ينظر املجتمع للن�ساء امل�ساركات 

يف العملية ال�سيا�سية ؟..
ويوؤك��د االكادمي��ي غ�س��ان فا�سل عل��ى ا�ستمرار 
قلة ع��دد الن�ساء الفائ��زات يف االنتخابات ب�سبب 
�سبغة املجتمع الع�سائرية اذ جرى انتقاد الن�ساء 
اللوات��ي زرن م�سائ��ف �سي��وخ الع�سائ��ر خ��ال 
حمات االنتخابات كم��ا انطلقت حمات وا�سعة 
لت�سقي��ط املر�سحات اخاقي��ا و�سيا�سيا ، ي�ساف 
اىل ذل��ك طبيع��ة االح��زاب ال�سيا�سي��ة والديني��ة 

منه��ا خ�سو�سا الأنها متتل��ك عقلية ذكورية على 
الرغ��م من وجود طاقات ن�سائي��ة فاعلة وخاقة 
وم�رف��ة لك��ن اغلبه��ن يف�سلن البق��اء بعيدا عن 

ال�سيا�سية لا�سباب املذكورة اآنفا ..
وتوؤي��د النا�سط��ة املدنية ندى ابراهي��م هذا الراي 
بقوله��ا ان م�ساركة امل��راأة العراقي��ة يف العملية 
ال�سيا�سي��ة ام��ر ايجاب��ي الأنن��ا يج��ب ان نفخ��ر 
به��ا ام��ام الع��امل لكنه��ا مل حت�س��ل حت��ى االآن 
عل��ى من�سب اأك��ر من من�س��ب الوزي��رة وب�سكل 
الن�س��اء  التن�س��ف  االح��زاب  الأن  ج��دا  حم��دود 
وكذل��ك املجتم��ع ، عدا ان هنال��ك ن�ساء متميزات 
يف خمتل��ف املج��االت لك��ن ع��دم انتمائهن اىل 

االحزاب يحول دون اختيارهن ملواقع قيادية ..
من جهته ، يرى اخلبر القانوين حيدر ال�سويف ان 
الد�ست��ور �ساوى بني الرجل وامل��راة يف كل �سيء 
واعطاه��ا ) كوت��ا( وعليها ان ت�ستغ��ل الن�سو�ض 

الد�ستورية لتمار�ض حقوقها وتفر�ض كفاءتها ..
بينم��ا ت�س��دد النا�سط��ة وع�سو مفو�سي��ة حقوق 
االن�س��ان الدكت��ورة ب���رى العبيدي عل��ى اهمية 
وج��ود امل��راأة يف مواقع �سن��ع الق��رار ال�سيا�سي 
خا�س��ة وان جمل���ض الوزراء �س��ادق على اخلطة 
الوطني��ة ملجل�ض االمن لق��رار 1325 التي تدعو 
اىل حت�س��ني و�س��ع امل��راأة لك��ن الفك��ر الذكوري 
الزال م�سيطرا ونف�ض اال�سخا�ض يتكررون يف كل 

دورة انتخابي��ة ، ولو كان هنالك جدية يف حفظ 
دور امل��راة �سيا�سيا ، كان ميك��ن ان يعلن رئي�ض 
ال��وزراء يف برناجمه انه لن يقبل بقائمة الت�سم 

عددا من الن�ساء ليكفل حق املراأة الد�ستوري .
وت�سي��ف العبي��دي ان ف�سل بع���ض الوزيرات يف 
مهامه��ن يعود اىل �سوء اختي��ار الكتل واالحزاب 
للكف��اءات الن�سائي��ة املنا�سبة م�س��رة اىل وجود 
�ست��ة دول عظمى يف الع��امل لديها وزيرات دفاع 
م��ع العديد م��ن الرئي�س��ات ووزي��رات اخلارجية 
واملل��كات والزعيم��ات ، لك��ن امل��راأة العراقي��ة 
- وحت��ى ل��و متتع��ت بالكف��اءة - فه��ي المتنح 

الفر�سة ال�ستغال ذلك !!.

عام 2018 .. ماالذي تحقق فيه للمرأة العراقية ؟
بغداد -عدوية الهاللي

صفحات ممولة تنشر السحر والشعوذة في المجتمع العراقي.. 
ماذا تعرف عن “شوافات” الفيس بوك؟

توثيق 13 جريمة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات

 
تنت�ر بكرثة الفتة يف مناطق من العا�سمة بغداد 
الروحاين  العاج  مراكز  االأخ��رى  واملحافظات 
فيما  االأخ���رى،  وامل���واد  االأع�����س��اب،  با�ستخدام 
و�سعوذة  �سحٍر  اأعمال  على  املراكز  تلك  تنطوي 

بعيًدا عن اأعني اجلهات املخت�سة.
يف  نف�سها  وال�سعوذة  ال�سحر  ظاهرة  وفر�ست 
ال�سباب  �ريحة  بني  �سيما  ال  العراقي،  املجتمع 
ومن كا اجلن�سني، لت�سبح همًا جديداً، خا�سة يف 
�سقط  حيث  بال�سّكان،  املكتّظة  ال�سعبية  املناطق 
اجلن�سني،  كا  ومن  االأ�سخا�ض  مئات  �سحّيتها 
والطاق  ذويهم،  على  ال�سباب  مت��ّرد  من  ابتداًء 
موت  اإىل  ت�سل  ورمب��ا  باأكملها،  اأ���ر  وتفّكك 
ال�سحرة  اأح��د  مع  �سحفي  ح��وار   ويف  ال�سحية. 
العاملني يف العا�سمة بغداد ك�سف خبايا عمله، 
ي�سمى  ما  وعمل  وال�سعوذة،  ال�سحر  جم��ال  يف 

“احلجاب” جللب الرزق واحلبيب وغر ذلك.
وقال ال�ساحر اإن الطلب عليه كثيف جًدا من قبل 
اأعمار  يف  خا�سة  الفت،  ب�سكل  ال�سباب  �رائح 
وترتكز  واالإن���اث،  الذكور  من  وهم   ،35  –30
زوج��ات  تطليق  على  يطلبونها  التي  االأع��م��ال 
بع�ض االأ�سخا�ض، وحتبيب اأ�سخا�ض اإىل بع�سهم، 

ف�سًا عن جلب الرزق.
اأن  برهان(  )اأب��و  يُكنى  ال��ذي  ال�ساحر  واأ�ساف   
الطلب عليه ياأتي من خال املعارف واالأ�سدقاء 
التوا�سل  مواقع  ر�سائل  عن  واالأقرباء،ف�سًا 
واحلب  الرزق  حجاب  اأن  اإىل  م�سًرا  االجتماعي، 
والطاق وغرها ترتاوح اأ�سعارها بني 500 األف 

اإىل مليون دينار”.
 وب�ساأن كيفية تنفيذ العمل اأ�سار اإىل اأنه تتم عر 
“احلجاب”  ليمنح  اآمن،  مكان  يف  ال�سخ�ض  لقاء 
اأو “العمل” حيث حتا�سب القوانني العراقية على 

ممار�سة تلك االأعمال.
ت�ر  وال  قانونية  املمار�سات  تلك  ب��اأن  وي��رى 

باملواطنني حتى من الناحية الدينية.
و�سائل التوا�سل .. �ساحة جديدة جلذب الزبائن

التوا�سل  ومواقع  االجتماعية  ال�سبكات  ومّثلت 
���س��وًق��ا ج���دي���ًدا جل���ذب ال��زب��ائ��ن وال��راغ��ب��ني 
ملختلف  و”احلجاب”  بعمل”ال�سحر” 

اال�ستخدامات.
وي���رى االإع���ام���ي ب���ال ال�����س��وي��دي  اأن جل��وء 
التوا�سل  مواقع  اإىل  وامل�سعوذين  ال�ّسحارين 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ط��ري��ق��ة االأ���س��ه��ل ل��ل��و���س��ل اإىل 
اأن  اإىل  م�سًرا  العمل،  بهذا  الراغبني  االأ�سخا�ض 
ب�سكل  وتوفرها  الو�سائل  تلك  ا�ستخدام  �سهولة 
طبيعي، مع رخ�ض ثمنها، بحيث اأ�سبحت م�ساعة 
املهمة  �سّهل  الن�ساء  خا�سة  النا�ض،  كل  بني 

وغياب  الديني،  الوازع  ال�سحرة، مع �سعف  اأمام 
الرقابة االجتماعية.

وغر  املمولة  ال�سفحات  ع�رات  اأن  واأ�ساف   
ف�سًا  املجال،  هذا  يف  للرتويج  تن�سط  املمولة، 
وا�سح  ب�سكل  مرئي  غر  اآخ��ر  ن�ساط  وج��ود  عن 
“كروبات”  داخ��ل  يح�سل  ما  وه��و  للمعنيني، 

ن�سائية خا�سة بهذا املجال.
بال�سحر  اخلا�سة  الكروبات  اأحد  اأن  اإىل  واأ�سار 
فيما  فقط،  الن�ساء  ان�سمام  يقبل  وهو  وال�سعوذة 
بحيث  االأع�ساء،  على  �سارمة  رقابة  يفر�ض 
مل�سوؤولة  �سوت  ب�سمة  اجلديدة  الع�سوة  تر�سل 
يعرف  ما  عن  ف�سًا  قبولها،  يتم  “الكروب”كي 
ب�”التفتي�ض الدوري” ملاحقة الرجال املحتملني.
ويرى باأن جلوء اإىل العوامل اخلا�سة للحفاظ على 
�ّرية املعلومات املتداولة، واخلوف من ماحقة 

ال�سلطات االأمنية.
العاملة  ال�سفحات  ع�رات  وج��ود  عن  ك�سف  و 
واملمولة التي ت�ستهدف اجلمهور العراقي للرتويج 
عن اأعمال ال�سحر وال�سعوذة، من الفئات العمرية 

التي ميكنها ا�ستخدام و�سائل التوا�سل.
االجتماعية،  ال�سبكات  عر  الرتويج  واليقت�ر 
“املعاجلني  التطبيقات حتت غطاء  اإىل  بل تعداه 
ال�سفحات  بع�ض  افتتحت  فيما  الروحانيني”، 
دورات م�سغرة اأو توجيهات وتعليمات ون�سائح 
للمار�سة ال�سحر و�سناعته، عن طريق الفيدوهات، 
والكتب املخت�سة وخطوات ا�ستح�سار من ت�سميه 
ت�سخره  وط��رق  و”العلوي”  ال�سفلي”  “اجلن 

وال�سيطرة على القرين.
مثل:  عبارات  ا�ستخدام  اإىل  املواقع  تلك  وتلجاأ   
ا�ستعادة  تودين  او  لديك م�ساكل مع زوجك؟  هل 
حياتك؟،  يف  تغير  من  تعاين  هل  اأو  حبيبتك؟ 
ف�سًا عن افتتاح قنوات تلفزيونية خمت�سة لذلك، 

لكن بغطاء العمل الروحاين. 
هوؤالء  ان  اىل  االم��ر  يتعدى  بل  فقط  هذا  ولي�ض 
طبيعية  غر  ب�سورة  ينت�رون  ب��داأو  امل�سعوين 
حيث  لهم،  رادع  ودون  التوا�سل  مواقع  على 
م�سمى  حتت  خا�سة  كروبات  ترى  اأن  تتفاجئ 
�سفحات  او  ال�سحرال�سائبي  او  اال�سود  ال�سحر 
خا�سة حتت م�سمى الطبيب الروحاين لرد احلبيب 
تتزوج  اأن  تود  اأو  معينة  امرا�ض  من  تعاين  او 
وغرها، االت�سال على الرقم وتوجد خدمة وات�ض 
ب�”�سّوافات  يعرف  بامتا  اأي�سًا، حتى  وفاير  اب 

الفي�ض بوك” منت�رات ب�سكل الفت.
وعرو�سا  خدمات  تقدميها  اإىل  وباال�سافة  هذا 
نة  املزَيّ ال��روح��ان��ي��ة  اخل���وامت  القتناء  مغرية 
الزبون  متنح  اأنها  يزعمون  �سحرية  باأحجار 
العقبات  م��ن  اخل��ا���ض  على  وت�ساعده  الهيبة 
ف�سًا  “العنو�سة”،  احلياةومنها  تتخلل  التي 

بني  وال�����س��ل��ح  ال����رزق،  بتو�سيع  االّدع�����اء  ع��ن 
احل�سد  �سد  واأحجبة  حت�سينات  املتخا�سمني، 
والغيبيات،  الدنيا  اأم���ور  م��ن  وغ��ره��ا  وال��ع��ني 
احلبيب  جتلب  التي  اأوال�����س��ذرات  اخل��رز  واأي�سًا 

وبالتجربة وم�سورة على مقاطع يف اليوتيوب.
املتخ�س�ض  والباحث  االجتماعي  اخلبر  ويرى   
االأ�سخا�ض  جلوء  اأن  م�سعل  الواحد  عبد  الدكتور 
اجلهل  ب�سبب  ياأتي  وامل�سعوذين  ال�سحرة  اإىل 
املفرط، جتاه مثل تلك الق�سايا وما قد حتدثه من 
واجل�سمانية،  النف�سية  ال�سحة  على  بالغة  اأ�رار 
موؤكًدا اأن البحث عن املنقذ اأو املخل�ض ياأتي يف 
الذهاب  اإىل  النا�ض  تدفع  التي  االأ�سباب  طليعة 

نحو هوؤالء.
ال�سحية يف  املوؤ�س�سات  ف�سل  اأن  م�سعل  واأ�ساف 
تقدمي العاجات الازمة للحاالت النف�سية �ساهم 
ا بانعدام الثقة بني املواطن وتلك املوؤ�س�سات  اأي�سً
الوحيد  امللجاأ  هي  تكون  اأن  املفرت�ض  من  التي 

ملثل هوؤالء االأ�سخا�ض.
ولفت اإىل اأن �سعر االأدوية والغاء احلا�سل فيها، 
الذهاب  اإىل  املحدود  الدخل  بذوي  دفع  وبع�ض 
اإىل املعاجلني الروحانيني والوقوع يف �سباكهم، 
ن�سب  وانخفا�ض  اجتماعي  وعي  قلة  ذلك  ي�ساند 

االإدارك خا�سة يف املناطق ال�سعبية.
الروحاين  للمعالج  املجتمع  نظرة  اأن،  واأ�ساراإىل 
هي نظرة اإيجابية، يف الغالب، على عك�ض الذهاب 
اإىل الطبيب النف�سي، واملخت�سني يف هذا املجال، 
الطبيب  اإىل  يذهب  من  على  النا�ض  ي�سنع  حيث 

النف�سي، لتلقي الدعم يف احلاالت التي يواجهها.
ال�سحر يف االإ�سام

قال  االإ�سامية  ال�ريعة  يف  ال�سحر  حكم  وعن   
جامع  خطيب  ال�سامرائي  الوهاب  عبد  الدكتور 
اإن”  بغداد  العا�سمة  و�سط  النعمان  حنيفة  اأبو 
املجمع عليه عند جمهور امل�سلمني اإن ال�سحر كفر 
اأحد تعلمه والأي غر�ض، وقد دلت  وال يجوز الأي 
وال�سنة  القراآن  من  والدينية  ال�رعية  الن�سو�ض 

على ذالك”.
ال�سحر  ظاهرة  “انت�سار  اأن  ال�سامرائي،  واأ�ساف 
يف املجتمع العراقي جاءت ب�سبب تخلف الوعي 
و�سيوع اخلرافات وبع�ض العقائد ال�سالة و�سعف 
النا�ض يف اأعمالها” م�سًرا اإىل اأنه “كل ما ابتعد 
ال�سحر  اأعمال  فيه  انت�رت  الدين  عن  املجتمع 

وال�سعوذة التي يلجاأ اليها املتخلفون”.
وتابع اأن ” مواجهة هذه الظاهرة ال�سلبية تكون 
مثل  يف  الدينية  واالأحكام  ال�رعي  العلم  بن�ر 
العلمي  النهو�ض  اإىل  النا�ض  ودفع  الق�سايا،  تلك 
الذات  اىل حتقيق  يدفعهم  الذي  املعريف  والتقدم 
تظهر  التي  واالأف��ع��ال  ال�سفات  ه��ذه  ليرتكوا 

املجتمع ب�سورة متخلفة اأمام العامل”.

ك�سف التقرير ال�سنوي للمر�سد العراقي ل�سحايا 
االجتار بالب�ر، االأربعاء، عن توثيق 13 جرمية 

اجتار بالب�ر يف بغداد واملحافظات.
للمعلومات  "وفقا  اإنه  تقرير  يف  املر�سد  وقال 
ل�سحايا  العراقي  املر�سد  عليها  ح�سل  التي 
دون  هم  ممن  االأط��ف��ال  ف��اإن  بالب�ر،  االجت��ار 
ال�سحايا  ثلثي  ميثلون  والن�ساء  ع�رة  ال�ساد�سة 
ا�ستغالهم  عر  ذلك  ويتم  الثاين  ت�رين  ل�سهر 
ماديا اأو اإجبارهم على العمل بوا�سطة ذويهم اأو 
جتار حتت التهديد، كما ت�سر معلومات املر�سد 
يف  نافذة  و�سخ�سيات  وجتارا  �سما�رة  اأن  اإىل 
�سباك  يف  �سحايا  باإيقاع  متورطة  احلكومة 
االإجتار م�ستغلة بذلك نفوذها يف موؤ�س�سات اأمنية 
القانونية  امل�ساءلة  من  التمل�ض  عليها  ت�سهل 

واالإفات من العقاب".
ن�سب  من   40% "قرابة  اأن  املر�سد،  واأ�ساف 
بغداد  يف  وحدها  تقع  الباد  يف  االجتار  جرائم 
جرمية  ع�سابات  وراوؤه��ا  اجلرائم  تلك  وغالبية 
اأو �سما�رة يف  واأ�سخا�سا  منظمة متتلك فروعا 
البع�ض،  ببع�سها  مرتبطة  املحافظات  من  عدد 
موثقو  عليها  ح�سل  التي  املعلومات  وتظهر 
�سحيتها  اجلرائم  غالبية  باأن  العراقي،  املر�سد 
 -15  4 بني  ما  اعمار  ت��رتاوح  ممن  االط��ف��ال 

عاما، ون�ساء ا�ستدرجن اىل العمل".
ولفت اإىل، "توثيق ثاث �سبكات لاجتار بالب�ر 
يف بغداد تعمل على ا�ستدراج ال�سحايا من خال 
�سفحات وهمية على مواقع التوا�سل االجتماعي، 
يديرها �سما�رة يقتن�سون �سحاياهم باأ�ساليب 
اع�سائهم  النتزاع  واحتيال  ن�سب  على  تنطوي 
مقابل مبالغ مالية ترتاوح ما بني 10-7 مليون 
ما  مقدار  على  ال�سحية  يح�سل  ال  عراقي  دينار 
ن�سبته %10 منها، ويتعهد ما يطلق على نف�سه 
املعتمد الطبي بتوفر اوراق ثبوتية مزورة وويل 
اخلا�سة  اللجنة  عبور  ل�سمان  حقيقي،  غر  امر 

بنقل وزرع االع�ساء، التي تاأخذ يف الغالب ر�سى 
مالية ترتاوح ما بني 5-3 مليون دينار عراقي".
اجراء  على  تعمل  االوىل  "ال�سبكة  اأن  واأو�سح، 
يف  قانونية،  غر  بطريقة  االع�ساء  نزع  عملية 
احدى امل�ست�سفيات اخلا�سة املعروفة يف بغداد، 
على يد كادر طبي عراقي متواطئ مع ال�سما�رة، 
من  �سحايا  بايقاع  الثانية  ال�سبكة  تقوم  فيما 
حمافظة  اىل  ونقلهم  العراق،  جنوب  حمافظات 
مواعدتهم  بعد  اع�سائهم،  النتزاع  ال�سليمانية 
العا�سمة بغداد، وتعمل  النه�سة و�سط  يف مراب 
با�ساليب  ال�سحية  اقناع  على  الثالثة  ال�سبكة 
دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  اىل  لت�سفرها  ملتوية 
م�ست�سفى  يف  االع�����س��اء  ن��زع  عملية  الج���راء 
ت�سع  ال  اليها  امل�سار  الدولة  باعتبار  حكومي 
ونقل  ا�ستئ�سال  عملية  الج��راء  حمددة  �روطا 

االع�ساء".
االجتار  يف  متخ�س�سة  عدة  "�سبكات  اأن  وبني، 
حيث  ال�سليمانية،  يف  تن�سط  الب�رية  باالع�ساء 
مع  تعمل  �سبكات  اأرب���ع  وج��ود  املر�سد  وث��ق 
نزع  عمليات  فيها  جتري  خا�سة  م�ست�سفيات 
اإذ  االأع�ساء على يد كوادر طبية تركية وكردية، 
تعرف  مكاتب  طريق  عن  ال�سحية  ا�ستدراج  يتم 
العاملون  ال�سما�رة  ويقدم  الداللني،  مبكاتب 
ومعنوية  مادية  مغريات  ال�سبكات  هذه  �سمن 
توفر  بينها  من  بها،  االيقاع  بهدف  لل�سحية، 
مبلغ  ودف��ع  املحافظة  فنادق  ارق��ى  يف  �سكن 
و12  الواحدة  للكلى  عراقي  دينار  مليون   )5(
اال  "اخل�سية"،  بيع  مقابل  عراقي  دينار  مليون 
الوعود  تلك  من  اي  على  حت�سل  ال  ال�سحية  ان 
وجتد نف�سها داخل غرف مظلمة بعد �سحب جميع 
امل�ستم�سكات اخلا�سة بها، ل�سمان عدم فرارها، 
من  ال�سحايا  نقل  على  ال�سبكات  اإحدى  وتعمل 
امل�رية  العا�سمة  اإىل  ال�سليمانية  حمافظة 

القاهرة النتزاع االأع�ساء الب�رية".
"وجود �سبكتني يف حمافظة  اأنه وثق  وا�ستطرد، 
وانتزاع  ال�سحايا  ا�ستدراج  على  تعمان  اأربيل 

اأع�سائها الب�رية ال�سيما )الكبد والكلى( مقابل 
دينار  مايني  خم�سة  مببلغ  تبداأ  مالية  مبالغ 
وتنتهي عند 10 مايني دينار، وجتري عمليات 
اأهلية  خا�سة  م�ست�سفيات  داخل  االأع�ساء  نقل 
اأغلب  وتتم  مغرية،  بو�سائل  ال�سحايا  اإغواء  بعد 
اأثرياء عرب ال�سيما  البيع باالتفاق مع  عمليات 
طائلة  مبالغ  بدفع  يقومون  حيث  الكويتيني 

للح�سول على تلك االأع�ساء".
موثقه  باأنه  املر�سد  نوه  بابل،  حمافظة  ويف 
�سبكة  اإىل  "الو�سول  من  متكن  املحافظة  يف 
دعارة �سغرة يديرها نازح من حمافظة نينوى 
ي�سكن يف منطقة القا�سم الواقعة اإىل اجلنوب من 
على  زوجته  باإرغام  )ع.و(  ويقوم  احللة،  مدينة 
ممار�سة اجلن�ض مع رجال اآخرين للح�سول على 
يف  عراقي  دينار  األف   25 تبلغ  مالية  مكا�سب 
ال�ساعة الواحدة، وذلك من خال تهديدها بالقتل 
�سعفها  م�ستغا  بال�رب  عليها  واالع��ت��داء 

و�سلطته عليها".
اأن  امل��ر���س��د  ب��ني  ال��دي��وان��ي��ة،  ويف حم��اف��ظ��ة 
منطقة  يف  للدعارة  �سبكة  تدير  )م.ح(  "املدعوة 
بجلب  تخت�ض  الديوانية،  مبحافظة  اال�سكان 
بعد  املتعففة  العوائل  من  ال��ع��ذراوات  الفتيات 
اغرائهن مببالغ مالية كبرة مقابل ف�ض غ�ساء 
فتيات   10 من  اكرث  ال�سبكة  ت�سم  كما  البكارة، 
مت ف�ض غ�ساء بكارتهن بعد هروبهن من ذويهن، 
واإىل جانب )م.ح( تعمل )ب.ع( كم�ساعدة لل�سبكة 
يف اقناع الفتيات ال�سيما العذراوات عر مواقع 
مقابل  لل�سبكة  باالن�سمام  االجتماعي  التوا�سل 
اإيوائهن واإطعامهن واحلفاظ على �رية عملهن".
وتابع، اأن "الع�رات من حاالت االجتار بالب�ر 
يومي  ب�سكل  حت�سل  واملحافظات  ب��غ��داد  يف 
واأن  خا�سة  االأم��ر  بخطورة  ينذر  مما  ومتزايد 
هذه  تنامي  من  ح��ذرت  واأممية  دولية  تقارير 
امل�ستوى  يف  ال��ع��راق  و�سع  اآخ��ره��ا  الظاهرة 
التوايل  على  الثانية  لل�سنة  للمراقبة  ال��ث��اين 
يف  االأمركية  اخلارجية  وزارة  تقرير  بح�سب 
2018 والذي وعد مبحا�سبة وحماكمة  حزيران 
املتورطني  ال��ع��راق��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع��دد 
�سيا�سية  عقوبات  عن  ف�سا  بالب�ر،  باالجتار 
تفر�سها  اأن  املزمع  من  وع�سكرية  واقت�سادية 
الواليات املتحدة على العراق يف حال عدم و�سع 
امل�ستوى  اإىل  وتراجعه  التجارة  لهذه  معاجلات 

الثالث يف تقرير اخلارجية االأمركية".
على  واملخت�سة  املعنية  اجلهات  املر�سد  وحث 
"بذل جهود اأكر للحد من هذه اجلرائم ومعاجلة 
لل�سحايا،  اآم��ن��ة  م���اذات  وت��وف��ر  اأ�سبابها 
العليا  املركزية  اللجنة  دور  تفعيل  عن  ف�سا 
يف  الفرعية  واللجان  بالب�ر،  االجتار  ملكافحة 
املحافظات"، داعيا ال�سلطات االأمنية والق�سائية 
مكافحة  قانون  وتطبيق  "تفعيل  اإىل  العراقية 
االجتار بالب�ر رقم 28 ل�سنة 2012 واإيقاع اأ�سد 
العقوبات بحق كل املتورطني يف هذه اجلرائم".
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