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العراق ...خسائر كبيرة وموجات نزوح جديدة بسبب السيول
بغداد  -متابعة

مر �شهر كامل على ال�سيول التي �أحلقت �أ�رضاراً
ّ
كبرية بع�رشات املنازل يف مناطق متفرقة من
العراق ،مثل دياىل وذي قار ومي�سان والب�رصة
ووا�سط و�أجزاء من بغداد ،وحتديداً املناطق
ال
مما ُيعرف بحو�ض نهر دجلة ،ف�ض ً
القريبة ّ
عن نينوى.
وتعر�ضت خيام النازحني �إىل �أ�رضار بالغة،
وت�سببت ال�سيول بنزوح مئات العوائل من تلك
املناطق �إىل �أحياء ومراكز عادة ما تكون �أكرث
ارتفاع ًا واهتمام ًا من قبل احلكومات املحلية
عن الأرياف والقرى ،كما بلغت الأ�رضار
م�ستويات قيا�سية يف الأرا�ضي الزراعية
تتجاوز ملياري دينار على �أقل تقدير ،مع

موت موا�شيهم وانتهاء م�صادر رزقهم،
وت�أثرت حمافظتا مي�سان والب�رصة ب�أكرث هذه
اخل�سائر.
وينتقد م�س�ؤولون حمليون ومت�رضرون من
ال�سيول ،احلكومة املركزية يف بغداد ووزارة
املوارد املائية ،ب�سبب عدم تبليغ املواطنني
باخلطر الذي � مّأل بهم و�أرا�ضيهم ومنازلهم،
ومع ذلك ترى الوزارة املعنية �أن ال�سيول
داهمت البالد فج�أة مع ازدياد معدالت
الأمطار والتغيري املناخي الذي ي�ستهدف
غالبية دول العامل.
وظل رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي،
ي�صف احلديث عن ال�سيول وتداول �أخبارها،

بكونه مبالغات �إعالمية ،مع العلم �أن غالبية
املجال�س املحلية يف اجلنوب �أبرقت �أكرث
من ر�سالة ا�ستغاثة لإنقاذها من الأو�ضاع
امل�أ�ساوية التي ع�صفت بالأهايل ،لكن
احلكومة وبعد �أن نقلت و�سائل الإعالم املحلية
�صورا ومقاطع فيديو لآثار ال�سيول والأمطار،
�سارعت بالإيعاز لدوائر الدولة اخلدمية
ملعاجلة الأزمة و�إنقاذ املت�رضرين.
وقال امل�س�ؤول املحلي يف حمافظة وا�سط،
ب�شري الزبيدي� ،إن "�أطراف املحافظة ال�رشقية
والقريبة من احلدود العراقية الإيرانية
تعر�ضت �إىل خراب �شبه كامل ،وحتديداً بعد
ّ
�أن قامت ال�سلطات يف �إيران بتهدمي ال�سدود
اال�صطناعية يف مناطقها القريبة من العراق،
وتعمد حتويلها �إىل العراق" ،مبين ًا �أن "املياه
ت�سببت بغرق غالبية القرى القريبة من احلدود
مثل قرى ال�شيخ �سعد ،و�أدت �إىل تخريب الطرق
و�سقوط �أكرث من مائة منزل ،ال �سيما و�أن
املنازل يف تلك املناطق طينية ،و�أ�سفرت
�أي�ض ًا عن نزوح مئات الأ�رس �إىل مركز املدينة،
وه�ؤالء النازحون الآن ،ال ميلكون �أي �أموال وال
مالب�س ،وهم يف و�ضع يرثى له".
و�أ�شار �إىل �أن "وا�سط هي �أوىل املناطق التي
�شهدت �سيو ًال �إيرانية وت�أثرت ب�شكلٍ كبري من
الكارثة ،وقبل �أكرث من �شهر ون�صف �أبرقنا �إىل
احلكومة املركزية يف بغداد� ،إال �أنها قالت �إن
الأزمة التي متر بها املحافظة عادية وطبيعية،
مع العلم �أننا �أرفقنا �ضمن الربقية �صوراً تثبت
تعر�ض الأهايل لنكبة كبرية ،لكنها مل ت�ستجب،
وجاءت ا�ستجابتها مت�أخرة جداً".
بي ع�ضو املجل�س املحلي
ومن ذي قار ،نَّ
ح�سني الغالبي� ،أن "احلكومة لغاية الآن مل
ت�ستطع �أن توفر غري الآليات الإ�ضافية لدوائر
البلدية ،وقد جاءت مت�أخرة هي �أي�ضاً ،وما
تزال جهود الدفاع املدين م�ستمرة ولكنها ال
ت�ستطيع جماراة الكارثة احلا�صلة" ،مبين ًا
�أن "جمل�س املحافظة �أ�صدر كتاب ًا حتذيري ًا
لأهايل ق�ضاء الغراف يف املحافظة ،مبنع
االقرتاب من نهر دجلة ،لأنه مقب ٌل على ارتفاع
حاد يف منا�سب املياه فيه ،و�إذا فا�ض النهر
يف الغراف �سي�ؤدي �إىل كارثة هو الآخر ،لأن
غالبية املنازل القريبة من النهر قدمية وقد
وجهنا الدوائر
تتعر�ض �إىل ال�سقوط ،ولكننا
ّ
اخلدمية والبلديات باال�ستعداد لنقل العائالت

العراق يستنفر
لمواجهة االبتزاز اإللكتروني

بغداد  -متابعة

تعمد الوحدة الإعالمية يف وزارة الداخلية � ،إىل ن�رش
فيديوهات توثق عمليات �إلقاء القب�ض على املتورطني يف
ق�ضايا "ابتزاز �إلكرتوين" ،بعد ا�ستدراجهم من ال�ضحايا،
يف ظاهرة تلقى رواج ًا يف البالد �أخرياً ،وت�ستهدف الن�ساء
خا�صة.
و�أعلنت القوات املحلية يف بغداد ودياىل وذي قار،
اعتقال � 60شخ�ص ًا ا�ستهدفوا مراهقات حتديداً ،بعد
خداعهن واحل�صول منهن على �صورهن اخلا�صة و�أخرى
جتمعهن بن�ساء �أخريات من العائلة �أو ال�صديقات ،ثم
ابتزازهن للح�صول على فدية مالية �أو عالقة جن�سية.
والالفت �أن الفيديوهات التي توثق عمليات االعتقال عرب
موقع "في�سبوك" ،ت�سلط ال�ضوء على تراجع التدخالت
الع�شائرية يف الق�ضايا من هذا النوع داخل البالد.
ويعرف "االبتزاز الإلكرتوين" ب�أنه احل�صول على مكا�سب
ّ
ما ّدية �أو معلومات من الأ�شخا�ص وال�رشكات بالإكراه،
�رسية عرب مواقع
عرب التهديد بن�رش �أمور خا�صة وبيانات ّ
التوا�صل االجتماعي .وت�صل البيانات �إىل ال�شخ�ص
املبتز� ،إما عن طريق اخرتاق احل�سابات ال�شخ�صية مثل
"في�سبوك" و"�إن�ستغرام" ،و�إما ا�ستعادة حمتويات الهاتف
اجلوال بعد بيعه ،و�إما عرب ال�ضحايا �أنف�سهم الذين قد
ير�سلون �صورهم وفيديوهات لهم يف �أو�ضاع غري الئقة
�إىل �آخرين (�صديق �أو حبيب) ،الذي ي�ستغل بدوره ما
ميتلكه من حمتوى للتهديد واحل�صول على ما يريد.
وقال �شقيق �إحدى ال�ضحايا املراهقات �إنها حاولت
االنتحار بعدما هددها بالغ بن�رش �صورها ون�ساء
العائلة �ضمن جمموعات �شبابية على "في�سبوك" ،يف
حال مل توافق على االختالء به �أو دفع فدية قيمتها
ال�شاب �إىل �أن والده �أراد
� 30ألف دوالر �أمريكي .و�أ�شار
ّ
اللجوء �إىل العنف وحما�سبة املبتز ع�شائري ًا لكنه اختار
القانون ،الفت ًا �إىل �أنه توا�صل مع �أ�صدقاء له يف جهاز
الأمن الوطني ،وا�ستدرج املبت ّز �إىل حني �إلقاء القب�ض
عليه و�إجباره على حذف ال�صور .وال يزال يف عهدة
الق�ضاء العراقي حالياً .من جهة ثانية� ،أكد �ضابط يف
جهاز الأمن الوطني �أن "جهود وزارة الداخلية م�ستمرة
يف مالحقة املبتزين ،وقد �ألقي القب�ض على الع�رشات
متلب�سني بجرائمهم" ،مو�ضح ًا �أن "خجل وحرج العائالت

العراقية من اللجوء �إىل وكاالت �إنفاذ القانون يف مثل
هذه الق�ضايا ،يع ّد العقبة الكربى التي تواجه الوزارة"،
الفت ًا �إىل �أن مبتزين كثريين ح�صلوا على مبتغاهم ،بعدما
حاولت العائالت مداراة الأمر وح ّل امل�شكلة بنف�سها.
و�أ�شار ع�ضو اللجنة الأمنية يف املجل�س املحلي يف
العا�صمة بغداد �سعد املطلبي� ،إىل �أن "احلملة الأمنية �ضد
املبتزين ال تزال جديدة ،وبع�ض املواطنني ال يعتقدون
ب�صدقها" ،مو�ضح ًا �أن "على �ضحايا االبتزاز الإلكرتوين
�أن يتقدموا بال�شكوى �ضد املبتزين ،ليتم التعامل معهم
بحرفية عالية وب�صدق و�إنزال العقوبات بحقهم وفق
القانون".
ور�أى ال�صحايف عالء مزهر� ،أن "توجهات وزارة الداخلية
مبحاربة ظاهرة االبتزاز الإلكرتوين مهمة و�إيجابية ،ولو
جاءت مت�أخرة" .و�أ�ضاف مزهر لـ "العربي اجلديد"� ،أن
"مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ضم ماليني ال�شبان من
العراقيني ،ويتوا�صلون عرب هذه املن�صات مع العراقيات،
لكن بع�ضهم بد�أ با�ستغالل هذا التقارب الإلكرتوين
لإ�شباع رغباته عن طريق �إغواء الفتيات وطلب �صورهن،
ثم تهديدهن وابتزازهن".
واعترب ال�صحايف العراقي �أن ن�رش املقاطع امل�صورة التي
ُتظهر عمليات اعتقال املبتزين ،وتتناقلها و�سائل الإعالم
ومواقع التوا�صل االجتماعي ميكنها �أن ُترهب املبتزين،
وخا�صة �أن وزارة الداخلية ن�رشت �أرقام ًا خا�صة للإبالغ
عن �أي حالة ابتزاز ،و"هذه الإجراءات �ست�سهل للفتيات
تقدمي ال�شكاوى والإبالغ بدل اال�ست�سالم واخل�ضوع"،
وفق ًا له.
ويف �سياق مت�صل ،قال م�س�ؤول يف وزارة الداخلية �إن
"القوات الأمنية اعتقلت منذ مطلع عام  2018نحو
� 10شبكات متخ�ص�صة يف جرائم االحتيال واالبتزاز
وال�رسقة الإلكرتونية ،بينها ع�صابة كانت تغري ال�شبان
واملراهقني �إىل منزل بداعي وجود فتاة للمتعة ،قبل �أن
يتم خطفهم وابتزاز ذويهم ،و�شبكات �أخرى متخ�ص�صة
بخداع النا�س لال�ستيالء على �أموالهم".
وقد خ�ص�صت ال�رشطة رقم ًا هاتفي ًا للإبالغ عن جرائم
االبتزاز ،وفق بيان �سابق لوزارة الداخلية .و�أ�ضاف
البيان �أن "الرقم  ،533والرقم ُ 131خ�ص�صا ح�رصاً
لالبتزاز واجلرائم الإلكرتونية ،وعلى املت�صل تقدمي
ال�شكوى اخلا�صة به و�رشح حالة االبتزاز بالكامل".

�إىل مناطق �أخرى مثل ال�شطرة و�سوق ال�شيوخ".
من جانبه� ،أ�شار وعد احلارثي ،وهو م�س�ؤول
حملي يف ناحية الهارثة بالب�رصة� ،إىل �أن
"مناطق املحافظة مل تت�أثر كلها بال�سيول،
ولكن الأكرث ت�أثراً و�رضراً �أ�صاب مناطق �شمال
املحافظة ،مثل �أبو اخل�صيب والقرنة ،و�شهدت
تلك املناطق كوارث طبيعية راح �ضحيتها
طفل ب�سبب الغرق ،وت�رضر ع�رشات الب�ساتني
واملزارع ب�سبب اجتياح املياه لها" ،مو�ضحاً،
�أن "�أهايل اجلنوب مل يعتادوا على النزوح من
مناطقهم �إال �أن ال�سيول �أجربت �أهايل �أطراف
�ضمن ما
القرنة وحتديداً املناطق التي تقع ّ
ُيعرف بحو�ض نهر دجلة ،وقد متكنوا من خالل

عجالت الدفاع املدين والبلديات من الو�صول
حت�سن
�إىل مركز املدينة والبقاء فيها �إىل حني ّ
الأو�ضاع يف مناطقهم الأ�صلية".
يف ال�سياق ،ك�شفت جمعية الهالل الأحمر
العراقية� ،أخرياً يف بيان ،عن "ت�رضر 2300
عائلة يف عموم العراق نتيجة ال�سيول ،منها
 13عائلة تهدمت منازلها ب�شكل كامل يف
�إحدى قرى حمافظة مي�سان ،التي ت�صدرت
�أعداد املت�رضرين ب�أكرث من  500عائلة،
ويف �صالح الدين ت�رضرت  300عائلة ويف
وا�سط ت�رضرت  100عائلة" ،مو�ضحة �أن
مادية هائلة فيما
"ال�سيول �أدت �إىل �أ�رضار ّ
مل ت�سجل الفرق امليدانية �أ�رضاراً ب�رشية،

وقمنا بتوزيع م�ساعدات على �أكرث من 2250
عائلة مت�رضرة �شملت طروداً غذائية ،ولوازم
مواد
�إغاثة ،وعدداً من خيام الإيواء ،ف�ض ً
ال عن ّ
التنظيف والإ�سعافات الأولية".
من جهته ،قال النائب يف الربملان العراقي
عامر الفايز� ،إن "جمل�س النواب �سيجاهد يف
�سبيل �إقرار قانون لتعوي�ض املواطنني الذين
ت�أثرت �أرزاقهم ومنازلهم جراء ال�سيول" ،مبين ًا
�أن "املت�رضرين �سيح�صلون على تعوي�ض،
�سواء النازحني يف
ومن كل املحافظات
ً
املو�صل ،الذين ُهدمت خيامهم� ،أم املواطنني
يف املناطق اجلنوبية ،وك ٌل ح�سب ال�رضر الذي
تعر�ض له".

