
بداأت م�سواره��ا الإن�ساين مع م�ساعدة الن�ساء الإيزيديات 
املختطف��ات ل��دى "داع���ش" يف الع��ام 2014، عندم��ا 
هاجم عنا�رص التنظيم مناطق �سنجار واملو�سل وغريها 

من املدن العراقية.
فم�سه��د مهاجمة داع���ش مناطق بالدها ُحف��ر عميقًا يف 
وج��دان الطبيب��ة العراقية نغ��م ح�سن. فق��ررت اأن تذهب 

وتقدم امل�ساعدة اإىل النازحني الهاربني من "داع�ش".
وع��ن تل��ك التجرب��ة، قال��ت "عندم��ا ذهب��ت اإىل مناطق 
ه��روب النازحني يف اإقليم كرد�ستان تفاجاأت بهذا العدد 
الهائ��ل ولحظ��ت العدد الكب��ري من الن�س��اء "املرهقات" 

اللواتي اأتعبهن ال�سري ليومني متوا�سلني".
يذك��ر اأن��ه يف 3/3/2014 �سيطر تنظي��م "داع�ش" على 

�سنج��ار )اأكرب منطقة لالإيزيدي��ني(، اإل اأن عدداً كبرياً من 
املدنيني ا�ستطاع الهرب.

اأم��ا من مل يحالفهم احلظ بالهروب، فذهبوا باجتاه جبل 
�سنج��ار، يف ح��ني وقع البع���ش الآخر اأ�رصى ب��ني اأيدي 

اأُعدم معظمهم لحقًا. "داع�ش"، وقد 
ويفيِ ه��ذا ال�سياق، اأك��دت ح�سن اأن 6500 م��دين اإيزيدي 
خطفه��م "داع���ش" خا�س��ة يف منطقة كوج��و، فقتل كل 
الرج��ال واأ�رص الن�ساء والأطف��ال وذهب بهم اإىل املو�سل 

ومنها اإىل �سوريا.
خمتطفات "داع�ش".. اأمرا�ش وكاآبة وفقر

واأو�سح��ت الطبيبة اأنها بعد اأزم��ة كوجو املرعبة، قررت 
م�ساعدة اأولئك النا�ش الذين تعر�سوا لأب�سع اأنواع القهر.

وتابع��ت قائل��ة: "عندما �سمع��ت بو�س��ول اأول ناجيتني 
هربت��ا م��ن �سج��ون داع�ش ذهب��ت لزيارتهم��ا مع بع�ش 
النا�سط��ني وكان و�سعهم��ا �سيئ ج��داً، وعل��ى اإثرها بداأ 

م�سواري الطبي يف عالج الناجيات من داع�ش".
وع��ن اأهم م��ا �ساهدته خ��الل عالجها للناجي��ات، قالت 
اإن كل الناجي��ات الالتي التق��ت بهن من عام 2014 اإىل 
الآن، م��ن عمر 8 �سن��وات اإىل 65 �سن��ة، "يعانني ظروفًا 
نف�سية �سعبة، جميعهن م�سابات بكاآبة حادة، واأمرا�ش 

�سحية حرجة واأمرا�ش معدية انتقالية".
واأ�ساف��ت: "ظروف الناجيات احلالي��ة �سيئة جداً وكلهن 
موجودات يف خميمات تفتقر اإىل مقومات العي�ش، يع�سن 

يف فقر �سديد نتيجة فقدان معيلهن".
كم��ا اأو�سح��ت اأن اأكرث م��ن 3200 امراأة وطف��ل اإيزيدي 

جمهويل امل�سري ول معلومات عنهم.
اغت�ساب و�رصب وبيع و�رصاء

وعم��ا تعر�س��ت ل��ه الن�س��اء، قال��ت: "جميعه��ن تعر�سن 
لالغت�س��اب وال���رصب والبي��ع وال���رصاء، با�ستثن��اء قلة 

قليلة".
كم��ا اأك��دت الطبيب��ة الإيزيدي��ة اأنه��ا عاجل��ت ح��الت 
اغت�س��اب لبنات مل تتعد اأعماره��ن 8 �سنوات، اغت�سبهن 

عنا�رص من "داع�ش" يتجاوز اأعمارهم 60 �سنة!
اإيالمًا اأكرثها  1200 ماأ�ساة.. وهذه 

وتابع��ت: "راأي��ت ق�س�س��ًا موؤمل��ة، تعرف��ت اإىل ماأ�س��اة 
1200 ناجي��ة م��ن داع���ش، وكانت جتاربه��ن موؤملة"، 
كا�سف��ة اأن الأمر اأثر عل��ى حالتها النف�سي��ة فكانت تعود 

ملنزلها وتبكي طوياًل.
اأم��ا اأك��رث الق�س�ش اإيالما فكان��ت ماأ�ساة ام��راأة اإيزيدية 
خطف��ت بع��د 3 اأ�سهر فق��ط من زواجه��ا، واأُع��دم زوجها 
على اأي��دي "داع�ش" الذي دخل قريته��ا، فاأ�سحت اأ�سرية 
ل��دى التنظيم ومت بيعه��ا اأكرث من 15 م��رة بني عنا�رص 
التنظي��م. وقد حاولت مراراً اله��رب و�سديقتها، ولكنهما 
ف�سلت��ا. ويف اإح��دى امل��رات، ك�س��ف عنا���رص "داع���ش" 
خطتها للهروب مع �سديقتها واأم�سكوا بها واأعادوها اإىل 
ال�سجن، فكان عقابها هي و�سديقتها اأن ُتقطع راأ�سيهما.
وح��ني و�سعوه��ا على الأر���ش للبدء بتنفي��ذ احلكم، بعد 
اأن قطع��وا راأ���ش �سديقته��ا اأمامه��ا وه��ي ت���رصخ طلبًا 
للم�ساع��دة، �س��اء الق��در اأن ياأت��ي اأح��د ق��ادة "داع���ش" 
وياأمره��م باإيقاف التنفيذ نتيج��ة تلقيهم معلومات تفيد 

بق�سف و�سيك بالطريان.
وتابعت الطبيبة قائلة: "لقد �ساهدت تلك املراأة �سديقتها 
تذبح اأمام عينيها، وهي �سدمة كبري جداً، وهي الآن غري 

م�ستقرة اإذ اأحيانًا وبينما تتكلم ب�سكل طبيعي، تبداأ فجاأة 
بال�رصاخ والبكاء، وتنتابها حالة من الذعر.

ويف ماأ�س��اة اأخرى روتها نغ��م، ك�سفت كيف قام داع�سي 
بقتل ابنة ال�سنتني، بعد اأن اأهداه رفيقه والدتها. ففي اأحد 
الأي��ام كانت الطفلة تبكي دون توق��ف، فما كان منه اإل 
اأن حمله��ا اإىل اأعل��ى ورفعه��ا بيديه ورماه��ا بقوة على 

الأر�ش، ف�سقطت مه�سمة الراأ�ش اأمام اأعني الأم.
وقالت نغم اإن عنا�رص "داع�ش" كانوا ي�ستخدمون التيار 
الكهربائي ملعاقبة املختطفات اللواتي يع�سني الأوامر.

كم��ا ك�سف��ت الطبيب��ة اأن الناجي��ات م��ن "داع���ش" ك��ن 

يتحدث��ن ع��ن �سوء معام��الت زوجات عنا���رص "داع�ش" 
له��ن، موؤكدات اأن معاملة الزوج��ات كانت اأكرث �سوءاً من 
معاملة الدواع�ش اأنف�سهم، م�سيفة اأن احلرق كان اأبرز ما 

مييز تعذيب زوجات "داع�ش" للمختطفات.
وتابع��ت قائل��ة اإن ناجية تركت حتت املط��ر ليلة كاملة 
لأن داع�س��ي ق��ال لزوجته اإن هذه الإيزيدي��ة اأجمل منك، 
ف�سبت الزوجة ج��ام غ�سبها عليها وتركتها حتت املطر 

ليلة كاملة.
حماولت لالنتحار

واختتم��ت الطبيب��ة حديثه��ا موؤك��دة اأن كل الناجي��ات 

يعانني م��ن اخلوف من املجهول، و من امل�ستقبل، ف�ساًل 
ع��ن اأزمات نف�سي��ة حادة وكاآبة، مو�سح��ة اأن حماولت 

النتحار هي ال�سمة الأبرز لكالم الناجيات.
كم��ا اأك��دت اأن الع��الج النف�سي مهم، ولكنه غ��ري كاف اإذ 
حتت��اج الناجيات لال�ستقرار يف كل �س��يء واأهمه نقلهن 

من اخليم اإىل منازل لئقة.
واأ�ساف��ت: "يجب البحث عن بقية املخطوفني، والإ�رصاع 
باإخبار عائالتهم مب�سريهم، اإن كانوا اأحياء اأو اأموات".

كما �سددت على ���رصورة حتقيق العدالة، قائلة: "العدالة 
�ستفي جروح العديد من اأولئك الن�سوة".

تقارير وتحقيقات

قصة طبيبة عالجت مختطفات  "داعش" .. رعب وكآبة ومآس
بغداد - متابعة

تحالف الصدر يطلق معركته 
"اإلصالحية" في البصرة وبغداد

عراقيون غاضبون: أين حقوق الشعب من الموازنة؟

تراجع معدل متوسط األعمار في العراق... وأطباء يحملون 
المسؤولية للضغوط النفسية

"�سائرون"  حتالف  يف  وقياديون  برملانيون  اأطلق 
ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري"،  "التيار  زعيم  من  املدعوم 
ن��واب،  عن  احل�سانة  ورف��ع  الف�ساد،  ملحاربة  دع��وات 
مو�سحني اأن الق�ساء يجب اأن ياأخذ دوره خالل املرحلة 

املقبلة.
"�سائرون"،  حتالف  عن  ال��ن��واب  جمل�ش  ع�سو  وق��ال 
يف  نهجه  �سيوا�سل  التحالف  اإّن  الأعاجيبي،  �سعران 
�ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأّن  اإىل  لالإ�سالح، لفتًا  الدعوة 
فتح ملفات الوزارات وتعيينات الدرجات اخلا�سة فيها.

اأن تعالج وفقًا  "جميع هذه الأمور يجب  اأن  و�سدد على 
موا�سلة  على  �سيعمل  حتالفه  اأن  اإىل  لفتًا  للد�ستور"، 
حراكه الربملاين الرامي لتحقيق الإ�سالح ب�سكل حقيقي.
حتالف  ع��ن  ال��ربمل��ان  ع�سو  ط��ال��ب  ال�����س��ي��اق،  ويف 
يف  الف�ساد  اإنهاء  ب�رصورة  ال�سكيني،  رامي  "�سائرون"، 
منذ  تظاهرات  ت�سهد  التي  )جنوبًا(  الب�رصة  حمافظة 
اأ�سهر، م�سدداً على �رصورة اإقالة جمل�ش املحافظة الذي 

ف�سل يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.
"احلكومة  اأن  �سحايف،  ت�رصيح  يف  ال�سكيني،  وراأى 
املحلية يف الب�رصة مل تاأخذ دورها الطبيعي يف الت�رصيع 
والرقابة"، م�سيفًا اأن "�سائرون يقف اإىل جانب مطالب 
املتظاهرين يف املحافظة الداعية حلل جمل�ش املحافظة 
الب�رصة  حمافظة  "جمل�ش  اأن  واأ�ساف  للد�ستور".  وفقًا 
الأف�سل  واحلل  والت�سويف،  والف�ساد  الرتهل  من  يعاين 
هو حله بعد ف�سله يف تقدمي اخلدمات للمواطنني، وعدم 
اأخذ دوره الطبيعي يف الرقابة والت�رصيع طيلة ال�سنوات 
ال�سابقة". وقال ع�سو يف حتالف "�سائرون" اإّن "دعوات 
اأنها لن  الإ�سالح لن تقت�رص على حمافظة معينة، كما 

التحالف  "برنامج  اأن  مبينًا  واحد"،  ملف  عند  تتوقف 
قام من الأ�سا�ش على الإ�سالح، وحماربة الف�ساد، واإنهاء 
واملن�سوبية يف  املح�سوبية  على  والق�ساء  املحا�س�سة، 

موؤ�س�سات الدولة".
و�سدد على اأن "الق�ساء يجب اأن ياأخذ دوره يف املرحلة 
املقبلة"، مرجحًا فتح ملفات مهمة يف الف�سل الت�رصيعي 

الثاين للربملان.
"�سائرون"،  حتالف  يف  القيادي  دعا  الأثناء،  هذه  يف 
جمل�ش  ع�سو  عن  احل�سانة  رف��ع  اإىل  احللفي،  جا�سم 
رئي�ش  من  املقربني  اأحد  )وهو  ال�سيادي  كاظم  النواب 
اتهامات  خلفية  على  املالكي(  نوري  الأ�سبق  ال��وزراء 

لل�سيادي بالت�سهري.
دعوى  "رفع  اإنه  متلفزة،  مقابلة  خالل  احللفي،  وقال 
التي  ب��الأدل��ة  �سيفاجاأ  ال��ذي  ال�سيادي  �سد  ق�سائية 
قدمها �سده"، منا�سداً جمل�ش النواب بال�ستجابة للطلب 

الذي �سيقدم لرفع احل�سانة عن ال�سيادي.
عندي  ما  كل  وقدمت  للق�ساء،  �سكوى  "قدمت  واأ�ساف 
للق�ساء، لإمياين باأن الق�ساء اأكرب مني ومن ال�سيادي"، 

معترباً اأن "الأدلة التي قدمها �ستفاجئ ال�سيادي".
تلفزيوين  برنامج  يف  ظهر  قد  ال�سيادي  كاظم  وك��ان 
لتهديد  م�سلحني  با�سطحاب  احللفي  فيه  اتهم  �سابق 
بع�ش الأ�سخا�ش، قائاًل اإن هوؤلء ال�سخا�ش ادعوا اأنهم 

يتبعون لزعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر.
�سعار  رف��ع  قد  ك��ان  "�سائرون"  حتالف  اأن  اإىل  ي�سار 
انتخابات  �سبقت  التي  الدعائية  حملته  خالل  الإ�سالح 
اأيار من العام املا�سي،  الربملان التي جرت يف مايو/ 
ومتكن من احل�سول على العدد الأكرب ملقاعد الربملان، 
)54( مقعداً، اإل اأنه اتهم بعد ذلك بالتخّلي عن �سعاراته 

بعد قبوله امل�ساركة يف حكومة حما�س�سة.

2019؛  لعام  الحتادية  العامة  املوازنة  اأزمة  ت�ستمر 
رغم  قائمة،  تزال  ما  والحتجاجات  النتقادات  حيث 
كانون   23 املا�سي  الأرب��ع��اء  ال��ع��راق  برملان  اإق���رار 
اإذ  العراقية،  العامة  امل��وازن��ة   2019 يناير  الثاين/ 
فقرات  على  املجل�ش  �سوت  وجذب  �سد  طول  وبعد  اأنه 
 106 قرابة  العام  لهذا  املوازنة  ليكون حجم   املوازنة 
88 مليار دولر” بعجز  “قرابة  تريليون دينار عراقي 
القرو�ش  من  ت�ستكمل  دولر،  مليار   19.2 قدره  مايل 
اخلارجية والداخلية التي مل تو�سح احلكومة اآليات �سد 

العجز فيها.
و�سفها  التي  الأخ��ط��اء  من  الكثري  امل��وازن��ة  و�سملت 
العراق  اأن  على  موؤكدين  “الكارثية”،  ب�  املخت�سون 
اإنخفا�ش  حال  يف  الإقرتا�ش  من  مزيد  اإىل  �سي�سطر 
اأ�سعار  النفط، وكان واجًبا على جمل�ش النواب اأن يعتمد 
دولًرا   45 يتجاوز  ل  مبا  النفط  برميل  بيع  �سعر  على 

فقط.

املخ�س�سات  على  امل��ح��اف��ظ��ات  اأغ��ل��ب  واع��رت���س��ت 
الكثري  تهمي�ش  اإىل  اإ�سافة  امليزانية،  يف  لها  املحددة 
وال�سحة  كالتعليم  واملهمة،  احليوية  القطاعات  من 

والعمار.
وامل��دن  ال�سعب  ملتطلبات  امل��وازن��ة  تهمي�ش  واأث���ار 
وا�سعة  انتقادات  و�سط  العراقيني،  �سخط  العراقية؛ 
واحتجاج م�ستمر من قبل الوجهاء ونواب املحافظات، 
اهمال  ب�سبب  والعالميني؛  النا�سطني  اإىل  بالإ�سافة 
والتعليمية،  وال�سحية  اخل��دم��ي��ة  امل���دن  ح��اج��ي��ات 

والهتمام بالع�سكر والت�سليح وخم�س�سات امل�سوؤولني.
حيث اعترب املدون “ال�سومري” اأن هذه املوازنة  الأ�سوء 

يف تاريخ العراقاحلديث
وين  املوازنة  قائاًل:  الذواق”  “اأحمد  النا�سط  وت�سائل 

راحت ؟
جليوب  اأق��رت  امل��وازن��ة  اأن  �سليم”  “الهام  واع��ت��ربت 

الأحزاب بعيًدا عن ممتطلبات ال�سعب
اأما الباحث “نظري الكندوري” فقد حتدث عن اعرتا�سات 

القوى ال�سيا�سية التي تدعي بالنزاهة وخدمة الوطن

“اأحمد احلاج” مت�سائاًل: مباذا �سي�ستفاد  وكتب املدون 
منها املواطن العراقي

قانون  اإق��رار  اأن  على  الفي�سالوي”  حممد  “د،  واأك��د 
هو  العجز  ان  تت�سح  العراقية  للدولة  العامة  املوازنة 

اأكرب يف العراق من اأي دولة اخرى مقارنة باأيراداته
غدرت  امل��وازن��ة  اأن  اجلنابي”  “عمر  الإع��الم��ي  واأك��د 
بالنازحني واملدن املدمرة، وكتب النا�سط “عبد الكرمي 
العي�سى”: موازنة هي الأ�سوء يف تاريخ العراق ) هذا ما 
ي�رصح به نائب يف الربملان العراقي بربكم كيف مررت 

املوازنة اذن؟
املوازنه  اقرار  مربوك  فكتب:  حليم”  “عمر  املغرد  اأما 

مربوك على الحزاب وهاردلك ال�سعب
بني  وزعت  املوازنة  ال�ساعدي”:  “عادل  املدون  وقال 

الحزاب هذه لك وهذه يل واملواطن طزززززز بي..
“نداء احل�سن” مقطع فيديو ت�سخر من خالله  و�ساركت 
عن الفو�سى والأزمة التي ت�سهدها املوازنة، كما �سارك 
القت�ساديني،  اخل��رباء  لأح��د  ت�رصيح  مارد”  “علي 

وكيف كان موقفه الراف�ش من هذه املوازنة.

ال�سنوات  خالل  العراق  يف  الأعمار  متو�سط  تراجع 
اخلم�ش الأخرية ب�سكل ملحوظ، مع ا�ستمرار الزيادة 
املطردة يف ن�سبة الفقر والبطالة ف�ساًل عن احلروب 
متخ�س�سون  اأطباء  ترجمها  والتي  وال�رصاعات، 
على اأّنها �سغوط نف�سية نتج عنها اأمرا�ش ووفيات 

مفاجئة.
البالد  املدن املحررة و�سط و�سمال وغرب  و�سجلت 
والوفيات  الأعمار،  متو�سط  برتاجع  الكربى  الن�سب 
يف  زال���وا  م��ا  مم��ن  الأع��م��ار  ملتو�سطي  املفاجئة 

الأربعينيات وبدايات اخلم�سينيات من اأعمارهم.
الوفيات بني  "معدل  اإّن  ال�سحة،  م�سوؤول يف وزارة 
متو�سطي الأعمار ارتفع ب�سكل لفت خالل ال�سنوات 
اأّن  نف�سيه"، مبينا  لعوامل  الأخرية، وهذا كله يعود 
"م�ست�سفيات البالد ت�سجل وفيات مفاجئة اأ�سبوعيًا 
مل  املتوفني  معظم  اأّن  والغريب  يوميًا،  واأحيانًا 
من  اخلم�سني  اأو  والأرب��ع��ني  اخلام�سة  يتجاوزوا 
عن  ناجمة  الوفاة  ح��الت  اأغلب  اأن  وتبني  العمر، 

الإ�سابة بالكبت النف�سي".
النف�سية  الأم��را���ش  ن�سبة  تزايد  مع  ذل��ك  يتزامن 
والإناث  الذكور  من  ال�سباب  �رصيحة  بني  وخا�سة 
بعد احلروب الطاحنة التي �سهدتها البالد، وخا�سة 
التي  العراق،  وغ��رب  و�سمال  و�سط  حمافظات  يف 
ن��زوح  وم��وج��ات  ع�سكرية  لعمليات  تعر�ست 
عديدة  حالت  يف  انتهت   2014 مطلع  منذ  هائلة 

بالنتحار.
الزبيدي  بتول  الدكتورة  النف�سي  الطب  م�ست�سارة 
ب�سكل  ارتفعت  النف�سية  "الأمرا�ش  اأّن  اأو�سحت، 

خطري خالل ال�سنوات الأخرية، وخا�سة بني �رصيحة 
النفجارات  منها  عديدة،  لأ�سباب  نتيجة  ال�سباب 
من  واخل��وف  الع�سكرية  العمليات  ب�سبب  والرعب 
الذي  والإذلل  والفقر  البطالة  وتفاقم  املجهول 

ي�سعر به النا�ش".
واأ�سافت اأّن "هذه الأمرا�ش تتمثل بالكبت النف�سي 
مير  التي  امل�ساكل  عن  الكالم  على  القدرة  وع��دم 
اأو  ل��الأذى  التعر�ش  من  اخل��وف  ب�سبب  الفرد،  بها 
ع�سوية  خماطر  اإىل  وتتحول  فترتاكم  املالحقة، 
تهدد القلب وال�رصايني والدماغ، وترتجم على �سكل 
باملوت  تنتهي  مفاجئة  ودماغية  قلبية  جلطات 

املفاجئ".

"ع�رصات احلالت متت معاجلتها نف�سيًا،  اأّن  وبينت 
النف�سيون مق�سد الكثريين للعالج،  واأ�سبح الأطباء 
مّمن تعر�سوا لنوبات من اخلوف والإرهاب واحلزن 
بها  مي��ر  التي  القا�سية  ال��ظ��روف  نتيجة  ال�سديد 

العراق".
ور�سد اأطباء العديد من حالت الإ�سابة باجللطات 
وهو  ال�سباب،  بني  املفاجئة  والدماغية  القلبية 
املفاجئة  الوفيات  عن  ف�ساًل  ا�ستغرابهم  يثري  اأمر 
الن�سبية  �سحتهم  رغ��م  مبكرة  �سن  يف  لآخ��ري��ن 

الظاهرة جيدة نوعا ما.
اإي��اد  الدكتور  الباطنية  بالأمرا�ش  املتخ�س�ش 
الأعمار  متو�سط  اأّن  "الالفت  اإّن  قائال  الدليمي 

ولكن  العراق،  يف   2003 عام  بعد  بالتقل�ش  ب��داأ 
ال�سنوات اخلم�ش الأخرية �سهدت تراجعًا وا�سحًا يف 
متو�سط الأعمار، واأّن اأغلب الوفيات حتدث باأمرا�ش 

القلب وال�رصايني التي قتلت املئات".
اإ�سابات  منها  غريبة  ح��الت  "�ساهدت  وت��اب��ع 
بجلطات قلبية ودماغية بني �سباب يف الثالثينيات 
اأمر  وه��و  الع�رصينيات،  نهاية  وحتى  العمر،  من 
ملفات  مراجعة  وبعد  الطب،  ع��امل  يف  م�ستغرب 
�سديدة  نف�سية  ل�سغوط  تعر�سهم  تبني  املر�سى 
نتيجة الفقر والبطالة والقلق امل�ستمر من امل�ستقبل 
املجهول". من جهته، قال رئي�ش منظمة "رحمات" 
ر�سدت  "منظمتنا  اإّن  احلديدي،  بارق  الإن�سانية، 
ع�رصات  اليوم  وحتى  النزوح  موجات  بدايات  منذ 
املتوفني  اأّن  امل�ستغرب  وكان  املفاجئة،  الوفيات 
ما زالوا ب�سحة جيدة ن�سبيًا ويف اأعمار متو�سطة"، 
واكت�سفنا  متخ�س�سني  اأطباء  مع  "توا�سلنا  مبينا 
�سغوطات  اإىل  امل��دن  تلك  �سكان  معظم  تعر�ش 

نف�سية هائلة �سببت اأمرا�سًا ع�سوية خطرية".
واملو�سل  الأنبار  وهي  املحررة  "املدن  واأ�ساف 
وتراجعًا  ت�رصراً  الأكرث  هي  ودياىل  الدين  و�سالح 
الأخ��رية،  اخلم�ش  ال�سنوات  يف  العمر  متو�سط  يف 
وما يزيد الأمر تعقيداً عدم وجود فر�سة للرتفيه اأو 
ول  العراقية،  املدن  تلك  معظم  يف  ترفيهية  اأماكن 
لل�سفر  مادية  اإمكانية  النازحني  اأهلها  لدى  توجد 

والرتفيه".
كرثة  من  ت�رصراً  الأكرث  املحررة  املحافظات  وتعد 
ب�سبب  الأعمار  متو�سطي  بني  املفاجئة  الوفيات 
تلك  تعي�سها  ومازالت  مرت  التي  القا�سية  الظروف 

املدن بعد احلرب الطاحنة بح�سب املخت�سني.
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