
�ساحة  يف  للغاية  طبيعي  ب�سكل  امل��رور  حركة  ت�سري 
�سباط  من   25 ال�  الإثنني  اليوم  بغداد،  و�سط  التحرير 
كالعادة،  ال�سيارات  عبور  يقاطعون  املاّرة   ،2019
ثماين  قبل  اليوم  التي كانت يف مثل هذا  ال�ساحة  يف 
العراقية  الحتجاجات  اأك��ر  اإح��دى  ُمنطلق  �سنوات 
يف  للعنف  وتعر�سًا  للجدل..  واإث��ارًة  وتاأثرياً  ات�ساعًا 

اأغلب الأحيان.
دخول غري متوقع

ورغم اأن كثرياً من املراقبني العرب مل يتوقعوا حينها 
اأن ين�سم ميدان يف بغداد اإىل قائمة امليادين املحتجة 
وتون�س،  وبنغازي  والقاهرة  واملنامة  �سنعاء  يف 
العام  حرب  تداعيات  تاأثري  حتت  العراق  لوقوع  نظراً 
املفخخة  ال�سيارات  تفجريات  من  تبعها  وما   ،2003

والنتحاريني والعنف الطائفي، اإل اأن �ساحة التحرير 
و�سط العا�سمة العراقية ان�سمت اإىل نظرياتها، و�سجل 
طالبت  حا�سدة،  تظاهرة  �سباط   25 اجلمعة  م�ساء 
حينها باإنهاء املحا�س�سة الطائفية، واإ�سالح النظام 
“الحتجاج  ف�سول  ر�سميًا  لتبداأ  البالد،  يف  ال�سيا�سي 
التاريخ  ذل��ك  قبل  بقي  ال��ذي  ال��ع��راق،  يف  املدين” 

مقت�رصاً على املبادرات املنفردة اأو الآنية.
 “مئة يوم..”

يوم”  مئة  “مهلة  مبفردة  الحتجاج  ذاك��رة  وحتتفظ 
من  املالكي  نوري  اآن��ذاك  ال��وزراء  رئي�س  طلبها  التي 
عاجلة  ا�سالحية  اج��راءات  بتطبيق  للبدء  املحتجني، 
معي�سة  م�ستوى  وحت�سني  باخلدمات  يتعلق  ما  يف 
مفردة  ورود  ومع  ال�سيا�سي،  والإ���س��الح  املواطنني 
عادل  احلايل  الوزراء  رئي�س  برنامج  يف  يوم”  “مئة 
عبداملهدي، ا�ستعاد العديد من النا�سطني ذكرى املهلة 

ال�سابقة، التي يقول الكثريون اأنها “مل ت�سفر عن �سيء”. 
اأن   2011 �سباط  اأح��داث  �سهدوا  متظاهرون  ويقول 
“الراأي مل يكن منعقداً بني جميع املتظاهرين ومنظمي 
التظاهرات حول قرار تعليق التظاهر و�سوًل اإىل نهاية 
املهلة، اإل اأن مبادرة املئة يوم اأوقعت بالفعل جدًل يف 

ال�ساحة، خا�سة مع ا�ستمرار قمع املتظاهرين”
“خروج عن الن�س”

اإىل  و�سوًل  الحتجاجات،  حدة  تدريجيًا  وتراجعت   
اأف��راد  اعتقال  ثم  ال��ع��راق،  من  المريكي  الإن�سحاب 
لتعود  العي�ساوي،  راف��ع  اآن��ذاك  املالية  وزي��ر  حماية 
�سالح  حمافظات  �سوارع  اإىل  جديد  من  التظاهرات 
الدين ونينوى والنبار، لكن بوجه اآخر هذه املرة، حيث 
ُترفع  كانت  التي  ال�ساملة  الإ�سالح  مطالب  تراجعت 
تعلقت  فئوية،  اأكر  اأخرى  مطالب  ل�سالح  بغداد،  يف 
“العتقالت  كق�سية  ال�سني،  باملكّون  الغالب  يف 

التع�سفية” ومواد قانون مكافحة الإرهاب، و�سوًل اإىل 
الغاء الد�ستور واعالن اقليم �سني.  ومع خروج احلركة 
التحرير”  �ساحة  “اأدبيات  عن  اجلديدة  الحتجاجية 
الحتجاجات  ب��داأت  ال�ساملة”  الإ�سالح  و”مطالب 
“طابعًا �سنيًا خال�سًا” وت�سارعت  تاأخذ ب�سكل او�سح 
القوات  امل�سلحة مع  ال�ستباكات  اإىل  الحداث و�سوًل 
“احلويجة” فظهور  اعت�سام  اأحداث ف�س  ثم  الأمنية، 
ق�ساء  على  ال�سيطرة  من  متكن  ال��ذي  داع�س  تنظيم 
املو�سل  مدينة  ثم   ،2013 العام  اأواخ���ر  الفلوجة 
عام  ال��رم��ادي  ثم  الدين  ف�سالح   ،2014 منت�سف 

.2016
بعيداً عن بغداد واملو�سل.. ظهور “الب�رصة”

غا�سبة  تظاهرات  اندلعت   2015 العام  منت�سف   
�سمال حمافظة الب�رصة، احتجاجًا على انقطاع التيار 
الكهربائي و�سوء اخلدمات، مّثلت اول ا�ستعادة مل�سار 

“�ساحات  اأح��داث  تداعيات  بعد  ال�سلمي  الحتجاج 
بنريان  ال�سحايا  اأول  �سقط  و�رصيعًا  العت�سام” 
القوات الأمنية، “منتظر احللفي” الذي ُحملت �سورته 
انطلقت  مت�سامنة  تظاهرات  خالل  التايل  اليوم  يف 
الو�ساع  اأن  ورغم  بغداد،  و�سط  التحرير  �ساحة  يف 
متظاهري  اأن  اإل  الب�رصة،  يف  للهدوء  لحقًا  اجتهت 
نحو  املطالب  مو�سعني  بالتزايد،  ا�ستمروا  العا�سمة 
الإ�سالح ال�سامل ومطالبة حكومة رئي�س الوزراء حيدر 
الحتياجات  لتلبية  زمنية  ب�سقوف  اآن��ذاك،  العبادي 
اإىل املطالبة  املعي�سية الأ�سا�سية، فيما تطورت لحقًا 
بتغيري الوزراء ال�سيا�سيني، وا�ستبدالهم ب� “تكنوقراط” 

مهنيني من خارج هيمنة الحزاب.
“ع�سائب و�سدريون”

ومع تعهد املتظاهرين يف �ساحة التحرير، بعد تظاهرة 
31 متوز 2015 با�ستمرار الحتجاجات، ا�سبوعًا بعد 

“خدماتها”  احلق  اأهل  ع�سائب  حركة  عر�ست  اآخر، 
للنزول  كوادرها  ودعت  لالحتجاجات،  دعمها  معلنة 
اإىل ال�ساحة عرب ما اأ�سمته احلركة ب� “احل�سد املدين”، 
ان  اإل  التظاهرات،  منظمي  بع�س  فاو�ست  اأن  بعد 
من  جزء  لدى  موثوقًا  اج��راًء  يكن  مل  احلركة  ا�سرتاك 
جميع  من  لالإ�ستفادة  اآخرون  دعا  فيما  املتظاهرين، 
التحرير  �ساحة  تظاهرات  ا�ستمرت  وبينما  اخليارات، 
اجلدد،  واملن�سمني  واملحتجني  املن�سحبني  بت�سجيل 
�سّجلت �ساحات التحرير عام 2016 احل�سور ال�سدري 
الأبرز، متمثاًل با�سرتاك زعيم التيار اأكر من مرة، يف 
الإدارة  فكرة  تبلورت  وتدريجيًا  �سخ�سيًا،  التظاهرات 
املدنيني،  الن�سطاء  بني  التظاهر  ل�سوؤون  امل�سرتكة 
ونظرائهم ال�سدريني، وهو ما وّلد انق�سامات ا�سافية 
من ناحية، و�ساهم برفد احلركة الحتجاجية مباليني 

املحتجني من جهة اأخرى.

الحكومة الفلسطينية تحذر من ممارسات 
االحتالل بحق المسجد األقصى
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فيما ت�سري ت�رصيبات موثقة عن التحركات المريكية بت�سكيل 
عن  م�رصوعون  يوؤكد   ، النبار  حمافظة  يف  ع�سائرية  قوات 
يف  البغدادي  بكر  ابو  الرهابي  داع�س  تنظيم  زعيم  تواجد 

قاعدة عني ال�سد.
تدرب  المريكية  القوات  ف��ان  المنية  امل�سادر  وبح�سب 
داخل  بالأ�سلحة  وتزودهم  الع�سائري  احل�سد  من  ف�سائل 

قواعدها بالأنبار.
وت�سيف امل�سادر اإن هذه القوات من احل�سد الع�سائري تلقت 
يف  ال�سد  عني  قاعدة  داخل  املا�سية  ال�سهر  خالل  تدريبا 
المريكية  القوات  وزودتها  النبار  غربي  البغدادي  ناحية 

بالأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة".
بعمق  جتوالها  واثناء  المريكية  القوات  اأن  اي�سا  وتوؤكد 
القوة فقط دون  ال�سحراوية تقوم با�سطحاب تلك  املناطق 

باقي ال�سنوف المنية من اجلي�س وال�رصطة.
من  خمتلفة  ع�سائر  اىل  تنتمي  القوات  تلك  اأن  اىل  وا�سارت 
البو حمل والكرابلة والكبي�سات واجلغايفة والعبيد وع�سائر 

اأخرى.
وتابعت ان وا�سنطن حركت �سيوخ ع�سائر ووجهاء يف النبار 
ذريعة  حتت  قواتها  بابقاء  واملطالبة  امل�ستمر  باحلديث 
املناطق  يف  انت�سارها  اع��ادة  اجل  من  الره��اب  حماربة 

الغربية.
وكان املتحدث با�سم حركة النجباء ابو وارث املو�سوي، قد 
اأكد اأن احلكومة العراقية وجمل�س النواب يعمالن على ا�سدار 
مبينا  العراق،  من  المريكية  القوات  باإخراج  يق�سي  قرار 
يف  معهم  �سنتحدث  اخلروج  المريكان  رف�س  حال  يف  انه 

امليدان.
وقال املو�سوي ، اإن "جمل�س النواب يرف�س الوجود المريكي 
يف العراق، كذلك هناك خطوات فعلية �ستتخذها احلكومة من 

اجل ال�ستقالل واعالن خلو البالد من اية قوات اجنبية.

اخلروج  المريكية  الدارة  رف�ست  حال  "يف  انه  وا�ساف 
معهم  �سنتحدث  العراقية،  احلكومة  لقرارات  المتثال  وعدم 
الديان  يف امليدان لأنه خيار �رصعي وقانوين تقره جميع 

والقوانني.
وتابع املو�سوي اأن امل�سهد احلايل يجب ان يقراأ بعني الرتقب 
يف  وم�ستعرة  م�ستمرة  تزال  ل  احلرب  لن  واليقظة،  واحلذر 

املنطقة.
واأعرب عن رف�سه نقل القوات من �سوريا ون�رصها يف العراًق 
، كا�سفا عن "وجود ما يقارب 20 األف جندي امريكي داخل 

العراق.
اأن زعيم تنظيم  ..اأكد نائب يف الربملان العراقي  من جانبه 
القوات  بحماية  البغدادي،  بكر  اأب��و  الإره��اب��ي،  "داع�س" 

الأمريكية واأنه موجود يف ال�سحراء الغربية للبالد.
زعيم  اإن  �سامل،  ح�سن  "الفتح"   حتالف  عن  النائب  وق��ال 
البغدادي، موجود حاليا  بكر  اأبو  "داع�س" الإرهابي  تنظيم 

يف ال�سحراء الغربية للبالد وبحماية القوات الأمريكية.
الع�سكرية  الأ�سد"  "عني  قاعدة  اأن  اإىل   �سامل  النائب  واأ�سار 
العراق  بني  البغدادي  لتحركات  الدعم  و�سائل  جميع  توفر 

و�سوريا؛ بح�سب ما ذكره لوكالة "املعلومة.
"ثاأر  عملية  يف  ال��ربي��ة  امل��ه��ام  ال�سعبي،  احل�سد  انهى  و 
1000 كم مربع من ال�سحراء الغربية  املغدورين" بتطهري 

ملحافظة النبار، فيما ي�ستعد للعمليات اخلا�سة التكتيكية.
اأكمل  ال�سعبي  احل�سد  يف   26 اللواء  ان  امني  م�سدر  وذكر 
تطهري  بعد  املغدورين"  "ثار  عملية  يف  الربية  الواجبات 
الغربية  ال�سحراء  من  مربع  كم   1000 تتجاوز  م�ساحة 
اللواء  مقاتلي  ان  مبينا  الج��رام��ي،  داع�س  خاليا  لتعقب 
ي�ستعدون لالنتقال للعمليات اخلا�سة والتكتيكية من خالل 

النزالت يف اي هدف يهدد المن.
وا�ساف ان قوات احل�سد انهت مهامها الربية با�سناد ودعم 
من العمليات امل�سرتكة والتن�سيق مع قيادة الفرات الأو�سط 

والأنبار وبقية القوات الأمنية.

ال��وزارة. مالك  على  العقود  موظفي  تثبيت  عن  الثالثاء،  اخلطيب،  لوؤي  الكهرباء  وزير  اجلورنال:اعلن   –  بغداد 
وقال اخلطيب يف تغريدة على ح�سابه بتويرت: " ً �سكرا جلهود زمالئي يف وزارة الكهرباء وجمل�س الوزراء وجمل�س 
 النواب ل�سعيهم يف دعم منت�سبي �رصكات ومديريات وزارة الكهرباء ب�سفة عقد على تثبيتهم على املالك الدائم".
ل�سمان  بالعمل  م�ستمرون  ونحن  اأبنائنا،  تثبيت  مت  لقد  ع��راق��ي��ة،  عائلة  األ��ف  ل���٣٣  "مبارك  وا���س��اف: 
العمل  ان   ، املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  واك��د  قريبا".  وغريهم  الأج��ور  منت�سبي  جميع  حقوق 
خطواته. ب��داأ  الف�ساد  ملكافحة  العلى  املجل�س  ان  اىل  ا�سار  فيما  الكهرباء،  وزارة  يف  العقود  لتثبيت   م�ستمر 
الكهرباء". وزارة  يف  العقود  لتثبيت  م�ستمر  "العمل  اإن  ال�سبوعي  املوؤمتر  خالل  له  كلمة  يف  املهدي  عبد   وقال 
وا�ساف عبد املهدي، اأن "املجل�س العلى ملكافحة الف�ساد بداأ خطواته، ونعمل على ا�رصاك منظمات جمتمعية لدعم 

جهده".

النيابية،  وال��ط��اق��ة  النفط  جلنة  يف  ع�سو  ك�سف 
اأن وزير الكهرباء لوؤي اخلطيب اعاد العمل  الثالثاء، 
�سيحرق  المر  هذا  اأن  معترباً  الكهربائية،  باجلباية 
اإن  الب�رصة بالتظاهرات. وقال عدي عواد يف بيان، 
"وزير الكهرباء لوؤي اخلطيب وافق على اعادة العمل 
على  "املوافقة  ان  موؤكدا  الكهربائية"،  باجلباية 
اعادة �رصكات اجلباية �سيحرق حمافظة الب�رصة بعد 
ان  اىل  وا�سار  التظاهرات".  ملوجات  الن�سبي  الهدوء 
"بع�س امل�سوؤولني ورئا�سة الوزراء ان�سغلوا بوعودهم 

"القرارات  ان  التي مل تنفذ حتى"، لفتا اىل  الكاذبة 
التي اتخذت جتاه حمافظة الب�رصة كانت �سبه تطمني 
لهلها وما بني الت�سديق بالوعود وتكذبيها نتفاجئ 
�رصكات  باعادة  الكهرباء  وزي��ر  من  وقاحة  وبكل 
خ�سخ�سة الكهرباء للب�رصة والتي �ستكون �سبب يف 

التظاهرات والفو�سى وحرق الب�رصة وتدمريها".
والغاء  فورا  ب�"التدخل  ال��وزراء  رئي�س  عواد  وطالب 
قرار الوزير لتاليف الت�سعيد من قبل ال�سارع الب�رصي 
ذاته  الوقت  يف  داعيا  ا�ستقرارها"،  على  واملحافظة 
للخروج  طارئ  اجتماع  "عقد  اىل  املحافظة  نواب 

مبقررات جتاه الوزير الذي اثبت ف�سله".

جديدة  ع�سكرية  ق��ي��ادًة  العراقية  احلكومة  �سّكلت 
جانب  اإىل  �سّمت  ك��رك��وك،  حمافظة  يف  وم��وح��دة 
ال�سعبي"  "احل�سد  ف�سائل  وال�رصطة،  اجلي�س  ق��وات 
لروؤية  وفقًا  وذل��ك  املدينة،  غربي  جنوب  املنت�رصة 
قب�ستها  تعزيز  اإىل  وتهدف  بغداد،  اعتمدتها  جديدة 
التي  ال�سابقة  القوات  اأغلب  وا�ستبدال  املدينة،  على 
اأربيل ا�ستفتاًء  �ساركت يف اقتحام كركوك بعد تنظيم 
�سعبيًا لالنف�سال عن العراق، وهو ما عرف يف ما بعد 

باأحداث اأكتوبر/ت�رصين الأول 2017.

على  الكردية  الب�سمركة  ق��وات  ترتقب  جهتها،  من 
بالعودة  لها  ي�سمح  �سيا�سي  اتفاق  اأي  املدينة  اأطراف 
تزمت  ظّل  يف  الآن،  مطروح  غري  يبدو  ما  وهو  اإليها، 
امللف،  هذا  حيال  وال�سيعية  ال�سنية  العربية  القوى 
ورف�سها اأي دور كردي يف هذا الإطار. ويبدو اأن هذه 
جتاه  حتديداً  الأمر  هذا  يف  بينها  ما  يف  تتفق  القوى 
انتهاكات  تكرار  من  خماوف  ب�سبب  الكردي،  ال�رصيك 
الب�سمركة �سد العرب يف كركوك وال�سواحي املجاورة 

لها.
اأن  عن  كركوك،  حمافظة  يف  اأمني  م�سوؤول  وك�سف 
ب�سكل  كركوك  يف  انت�سارها  اأع��ادت  العراقية  القوات 

كامل، وباتت املدينة و�سواحيها حتت قيادة موحدة، 
ا�ستقدم  ال��ذي  حربية  �سعد  ال��رك��ن  الفريق  بقيادة 
الفلوجة، حيث كان  خ�سي�سًا لهذه املهمة من مدينة 
الأمني  ملفها  اإدارة  يف  وجنح  عليها،  ع�سكريًا  قائداً 
تنظيم  �سيطرة  من  حتريرها  اأعقب  ال��ذي  النتقايل 

.2016 "داع�س" عام 
م  ووفقًا للم�سوؤول ، فاإن القيادة املوحدة اجلديدة ت�سّ
ف�سائل  اإىل  اإ�سافة  النظامية،  العراقي  اجلي�س  قوات 
اإىل  لفتًا  ال�سعبي"،  "احل�سد  ملي�سيا  من  عدة  م�سلحة 
اأن القوات العراقية بانت�سارها الأخري اأحدثت ا�ستقراراً 

وا�سحًا يف املحافظة.

القيادة  هذه  يف  الب�سمركة  اإ�رصاك  اأن  امل�سدر  واعترب 
ذلك  يحدث  فقد  راأي��ه،  وبح�سب  بغداد.  اإىل  يعود  اأمر 
اإمرة  حتت  الب�سمركة  قوات  تكون  اأن  على  م�ستقباًل، 

قائد ع�سكري عراقي يف كركوك.
وقال املقدم طالب العبيدي من قيادة عمليات كركوك، 
اإن �سعار قوات الأمن هو اأنه ل فرق بني عربي وكردي 
يف  مواطنون  وكلهم  وم�سلم،  وم�سيحي  وتركماين 
قوله،  حّد  على  اجلميع"،  من  اأعلى  والقانون  كركوك، 
امل�ستوى  على  تتقدم  و�سواحيها  "كركوك  اأن  مبينًا 
واملواطنني  الع�سائر  لإ����رصاك  نية  وهناك  الأم��ن��ي، 
يف  التفاعل  على  حثهم  خالل  من  الأم��ن،  مهمة  يف 

املعلومات والتعاون مع قوات الأمن، لأن اأمن املدينة 
مهمة تكاملية قبل كل �سيء. 

يف  الع�سكري  الوجود  تعزيز  "مت  اأن��ه  العبيدي  واأك��د 
للوجود  وتغيري  مناقالت  ومت��ت  املحافظة،  عموم 
ال�سابق، وفقًا لروؤية ميدانية جديدة، ركزت على تعزيز 
الوجود يف املناطق الرخوة"، م�سدداً على اأنه "ل توجد 

منطقة يف كركوك خارج قيادة بغداد".
اإيجابية  فعل  ردود  اجلديدة  املوحدة  القيادة  وتالقي 
لتعدد  نهاية  اعتربوها  الذين  املحافظة،  �سكان  من 
والدوائر  واملراجع  القيادات  وكرة  الأمنية  القرارات 
املعنية بامللف الأمني، لكن اخلطوة تالقي اعرتا�سات 

كردية �سيا�سية يف الوقت ذاته.
الدميوقراطي  احل��زب  ع�سو  اأك��د  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
اأن  ترتقب  "الب�سمركة  اأّن  اجلاف  هيوا  الكرد�ستاين، 
"اإ�رصاك  اأّن  يكون لها دور يف حماية كركوك"، مبينًا 
الب�سمركة لي�س من باب �سيا�سي، بل هو �رصورة اأمنية 
ملحة، ملا تتمتع به من خربة يف اإدارة اأمن املحافظة".
العراقية  ال��ق��وات  تلتزم  اأن  "�رصورة  على  و���س��ّدد 
والتي  الكردي،  اجلانب  مع  اأبرمت  التي  بالتفاقات 
امللف  اإدارة  يف  الب�سمركة  اإ�رصاك  يتم  اأن  على  ت  ن�سّ
الأمني يف املناطق املتنازع عليها"، حمذراً من مغبة 

"النفراد بامللف الأمني وعدم تنفيذ التفاقات".

الحواضن العشائرية خيار واشنطن البقاء قواتها تحت ذريعة محاربة االرهاب
مع تصاعد حراك اخراجها من العراق

بغداد تشكل قيادة عسكرية موحدة لضبط االمن في كركوك
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ك�سفت وزارة ال�سحة،  اأن 20 الف طبيب هاجر من 
العراق، عازية ذلك اىل م�سكلة الجور والتهديدات.
اإن  البدر  �سيف  ال���وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
الف   20 نحو  هجرة  �سهدت  الخ��رية  ال�سنوات 
دقيقة  اح�سائية  وج��ود  عدم  الرغم  على  طبيب 
له  م�سهود  العراقي  "الطبيب  ان  مبينا  بذلك"، 
والعامل  اجل���وار  دول  ف��ان  وبالتايل  بالكفاءة 
وذات  جاهزا  يكون  ال��ذي  الطبيب  ه��ذا  ي�ستقبل 
والتهديد  الجور  ان  البدر  وا�ساف  كبرية.  خربة 

العراقي  بالطبيب  توؤدي  التي  ال�سباب  ابرز  من 
للهجرة، لفتا اىل ان معدل اجر الطبيب واملمر�س 
مقارنة  قليال  يعترب  العراق  يف  يتقا�ساها  الذي 
ب��دول  واملمر�سني  الط��ب��اء  يتقا�ساه  م��ا  م��ع 
اجلوار او العامل. وتابع ان التهديدات واملالحقات 
الع�سائرية التي يتعر�س لها الطبيب يعترب عامل 
ثاين للهجرة، م�سريا اىل ان الخطاء الطبية ممكن 
يثبت  وحتى  بالعامل  م�ست�سفى  اي  يف  حدوثها 
يدفع  مما  وقانوين  فني  راي  اىل  يحتاج  اخلطا 
بان  عرفنا  م��ا  اذا  وخا�سة  للهجرة  بالطبيب 
العتداءات  لهذه  يومي  ب�سكل  يتعر�س  الطبيب 

الع�سائري.  والتهديد  والقتل  ال�ستم  باللفظ  تبداأ 
واكد البدر ان العراق يعاين حاليا من نق�س كبري 
يف املالكات الطبية والتمري�سية يف الوقت الذي 
نحاول ا�ستقطاب الطباء املهاجرين من ا�سحاب 

اخلربات".
حمافظات  داخ���ل  الط��ب��اء  م��ن  العديد  وي�سكو 
خمتلفة من تكرار تعر�سهم للحوادث والنتهاكات 
التي يقوم بها بع�س املواطنني من ذوي املر�سى، 
يف ظل تخوفات من ارتفاع هذه امل�ستويات التي 
حذرت منها جهات ان�سانية بانها قد تدفع، لهجرة 

الطاقات واملالكات الطبية خوفا من العتداء.

االجور والتهديد سببان دفعا 20 الف طبيب للهجرة من العراق 


