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السنة الخامسة عشر

وهيمنة  تطوير  فان  العهد،  هذا  في 
المصالح  جميع  على  الحزبية  االيديولوجيا 
وصار  اعتيادية،  صبغة  اكتسى  القومية 

للكورد انموذجا صارخا ال يحتمل االنكار.
وعلى هامش هذا فان شحن المجتمع بنفوذ 
حاسمة  خطط  او  دور  اي  يدع  لم  المذاهب 
الكورد  واهداف  لرغبات  مناسب  لبرنامج 

الشرعية.
والكفاح  الثورة  لجعل  ناجح  اول  وكانموذج 
لفلسفة  كانت  قومية،  صبغة  ترتدي 
الحزب  وقيادات  خاص  بشكل  الخالد  البارزاني 
لقدرات  دورا جامعا  الديمقراطي بشكل عام، 
جميع المكونات واالديان والمذاهب الكوردية 
حملت  فرصة  داخل  واذابتها  والكوردستانية 

اسم ثورة ايلول وسجلت تاريخا مهيبا.
هذا  من  االحزاب  ادبيات  فان  اليوم،  ولكن 
اصال.  لتطبيقها  الجهود  تُبذل  ال  المنظار 
تتجمع  االقليم  خارج  الكوردية  والشرائح 
واالفكار  االيديولوجيات  االيام  هذه  في 
القومية في دواخلهم، وال تتجسد في االعمال 

والنشاطات اليومية.
يتم الحديث عن يوم التضحية بشكل خجول، 
ولكن ال يتم الحديث البتة عن مطالب ورغبات 
هذه  ومن  الجماعية.  االبادة  من  الناجين 
نصف  من  اكثر  بعد  الفيليين  فان  الزاوية، 
قرن من االنقطاع عن الفكر السياسي القومي 
الوطن  عن  البعيدة  الدول  في  والتشظي 
لم  االخرى،  باآلفاق  ومقارنة  الرأس،  ومسقط 
الفكر  معرفة  تحديث  اعادة  فرصة  يمنحوا 
النهج،  لم يغيبوا فيه عن  القومي في وقت 
الدراسة  من  االشكال  بكل  حرمانهم  تم  ولكن 
االهتمام  يتم  ان  يمكن  ال  حتى  األم  باللغة 
مع  الكورد  تعامل  في  عمل  برنامج  في  بهم 

الكورد.
ومنذ  الكورد  بان  تؤكد  التي  الحقيقة  هذه 
عن  اال  العالم  على  يتعرفوا  لم  الزمان  قدم 

والفارسية  العربية   - السلطة  لغة  طريق 
والتركية - بل ان شرائح امتهم يتم التعرف 
التي  الدول  لتلك  مزورة  جغرافية  في  عليها 
عدد  وبسبب  الطبيعي  ومن  فيها.  تتواجد 
من العوامل فان مصادر هذه اللغات لم تكن 
ولكن  محايدة  تكن  ولم  الكورد  تجاه  صادقة 

كانت اداة للتواصل.
واالن الفيليون فيما يخص العوامل التاريخية 
التواصل  اجل  ومن  واالجتماعية  والسياسية 
والتقارب مع باقي مكونات القوميات االخرى، 
ومن اجل ايصال رسالتهم ومطالبهم لقيادات 
التحاور  صيغة  ماهي  يعرفون  ال  قوميتهم، 

التي يتبنونها!
تحت  الواقع  الرؤى  وشكل  اللغة  فظاهر 
رسم  بل  فقط  مرا  ليس  االجنبي  الفكر  تأثير 
من  يتكون  وهو  الوحيد  الحل  طريق  لهم 
ارض  عن  بعيدا  واالنغماس  االستسالم 

كوردستان وعيون قوميتهم.
في المرحلة الحالية، فان عدم وجود المساعد 
والمعين من اجل التفاهم والتواصل صعّب 
حتى في حل المشكالت الداخلية االعتيادية. 
والمسؤولون  الجهات  قامت  بعيد  زمن  فمنذ 
يبلغوا  ان  دون  من  حديثهم  صيغة  بتغيير 
المهمة  النقاط  الى  التسلسل  فمن  الناس 
والحوار  الكالم  اعراف  على  قضوا  والحساسة 

المباشر بين الكورد مع انفسهم.
لسلطة  خاضع  شعب  الكورد  ان  زاوية  ومن 
هوية  تكون  ان  الطبيعي  من  االخرين 
الظروف  هذه  مثل  في  القومية  الفيليين 
عندما  واقعيا.  كونه  من  اكثر  رومانسيا  امرا 
ال يكون هناك معنى واضح وواقعي للواجبات 
القومية، فان االوضاع االجتماعية والثقافية 
الفيليين  وخصوصا  والشرائح  للمكونات 
في  وجود  لها  الظاهرة  وهذه  باأللم  تصاب 
تعالج  ان  ويتعين  والسياسة  الحياة  ميدان 

قبل حلول موسم موت جديد.

يوم للقاء الفيليني
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ناج من حملة 
»األنفال« في 
عهد صدام 
حسين يكشف 
تفاصيلها المروعة

»لقد رأيت أمي تقتل أمام 
عيني. لم أستطع حمايتها. 

بعد ذلك رأيت شقيقتيَّ 
تقتالن أمام عيني«.



يقول: »أطلقوا الرصاص 
بالقرب من رأسي وكتفيَّ 

وساقيَّ. كانت األرض 
بأكملها تهتز. كان المكان 

ممتأل بالدماء. تلقيت 
رصاصتين أخريين 

في ظهري. كنت أنتظر 
موتي«.

نجا أحمد بأعجوبة، 
وتظاهر بأنه ميت حتى 

غادر الجنود. ثم تمكن من 
الخروج من بين الجثث، 
والهروب في جنح الليل.

أحمد  الله  عبد  تيمور  يتذكر 

مساء أحد األيام، يف شهر مايو/ 

أيار 1988، عندما كان يبلغ من العمر 

وعرشات  هو  ُأرغم  حني  عاما،   12

عىل  اآلخرين،  والنساء  األطفال  من 

وأطلق  صحراوية  حفرة  يف  النزول 

الجنود العراقيون النار عليهم.

يف  كورد  أنهم  هؤالء  جرمية  وكانت 

عراق صدام حسني.

ويقول أحمد: »مات قلبي مع أمي و 

، يف ذلك القرب«. شقيقتيَّ

 43 العمر  من  البالغ  أحمد،  ويتذكر 

قتل  كيف  الدقيقة  بالتفاصيل  عاما، 

أخواته،  من  واثنتني  والدته  الرصاص 

مرارا.  اللحظة  هذه  »أتذكر  ويقول: 

أفكر يف األمر عندما أذهب للنوم«.

قتلت  األخرى  أخته  أن  ويعتقد 

بالرصاص يف حفرة مجاورة.

العدالة  لتطبيق  اآلن  أحمد  ويسعى 

عىل من قتلوا أرسته.

من  جزءا  تلك  القتل  عمليات  كانت 

عرفت  الجامعي،  للعقاب  حملة 

الحكومة  قبل  من  »األنفال«  باسم 

الكوردي.  الشعب  ضد  العراقية 

تخمد  كانت  أنها  السلطات  وزعمت 

متردا، بحجة وقوف بعض األكراد مع 

الجانب اإليراين خالل الحرب اإليرانية 

وعرث  العراق  إىل  أحمد  عاد  حسني، 

عىل موقع املذبحة.

كنت  القبور  رأيت  »عندما  ويقول: 

أرتجف. كنت أبيك«.

العراقية،  بالحكومة  اتصلت  »لقد 

بأي  بإبالغي  أرغب  إنني  لهم  وقلت 

قرار يتعلق باملقابر«.

العام  من  حزيران  يونيو/  يف  لكن 

املقربة  موقع  حفر  يف  بدأوا  الجاري، 

السلطات  وتخطط  إخطاره.  دون 

اقليم  يف  الجثث  دفن  إلعادة 

كوردستان.

مبا  له  أصدقاء  أحمد من  علم  وحني 

من  جوا  للعراق  سافر  يحدث،  كان 

الواليات املتحدة.

 170 من  أكرث  انتشال  بالفعل  تم 

يقول  أحمد  لكن  املوقع،  من  جثة 

عمليات  أجروا  الذين  األشخاص  إن 

عظام  بعض  تركوا  الرفات،  استخراج 

ومقتنيات الضحايا يف املوقع.

مع  مواجهة  يف  اآلن  أحمد  وينخرط 

إجراءات  واتخذ  العراقية،  السلطات 

قانونية ملنعهم من نبش القرب، الذي 

يعتقد أنه يحتوي عىل جثث والدته 

وشقيقتيه.

يوافقون  عندما  فقط  إنه  ويقول 

صحيح  بشكل  بالعمل  القيام  عىل 

و«باحرتام«، وتلبية املطالب األخرى، 

مثل محاكمة املسؤولني عن املذبحة، 

األبواب،  فتحت  »عندما  ويقول: 

بعضها.  بجانب  حفر  ثالث  رأيت 

مسلحني  عراقيني  جنديني  رأيت 

ببنادق كالشينكوف«.

وأُجرب النساء واألطفال، وبعضهم من 

بني ذراعي أمهاتهم، عىل الخروج من 

الشاحنات إىل الحفر.

النار  يطلقون  الجنود  بدأ  »فجأة 

علينا«.

ذراعه  يف  أحمد  رصاصة  وأصابت 

الرصاص  »أطلقوا  يقول:  األيرس. 

 . وساقيَّ وكتفيَّ  رأيس  من  بالقرب 

كانت األرض بأكملها تهتز. كان املكان 

رصاصتني  تلقيت  بالدماء.  ممتأل 

أخريني يف ظهري. كنت أنتظر مويت«.

بأنه  وتظاهر  بأعجوبة،  أحمد  نجا 

ميت حتى غادر الجنود. ثم متكن من 

الخروج من بني الجثث، والهروب يف 

جنح الليل.

خيمة  إىل  أحمد  وصل  النهاية  يف 

عائلة بدوية اعتنت به، وبقي معهم 

ملدة ثالث سنوات، حتى تواصل مع 

الحياة  قيد  عىل  الباقني  أقاربه  أحد 

وعاد إىل كردستان، حيث كان ال يزال 

يتعني عليه االختباء من السلطات.

يف عام 1996 حصل عىل حق اللجوء 

يعيش  حيث  املتحدة،  الواليات  يف 

اآلن.

ويف عام 2009، بعد اإلطاحة بصدام 

العراقية، بني عامي 1980 و 1988.

ما  إن  ووتش  رايتس  وتقول هيومن 

يصل إىل 100 ألف شخص، معظمهم 

من املدنيني، لقوا حتفهم يف عمليات 

تطهري عرقي ممنهجة، والتي تضمنت 

استخدام أسلحة كيميائية.

الضحايا  عدد  كوردية  وتقدر مصادر 

بأكرث من 180 ألف قتيل.

ووالدته  أحمد  كان  الوقت،  ذلك  يف 

وهي  كوالجو،  يف  يعيشون  وأخواته 

نحو  يقطنها  كان  نائية  صغرية  قرية 

نفس  من  وجميعهم  أشخاص،   110

العائلة الكبرية.

»كان  يس:  يب  لبي  أحمد  ويقول 

قريتنا«،  عىل  العثور  الصعب  من 

كانوا  الذين  الكورد،  إن  يقول  لكنه 

حسني،  صدام  نظام  مع  يتعاونون 

أرشدوا القوات العراقية إىل هناك، يف 

أبريل/ نيسان عام 1988«.

القرية،  سكان  عىل  القبض  ألقي 

وقادتهم القوات العراقية إىل معسكر 

الرجال عن  تم فصل  للجيش، حيث 

النساء واألطفال. كانت تلك آخر مرة 

يرى أحمد فيها والده.

أحمد،  الله  عبد  أحمد،  والد  كان 

أقرانه  مثل معظم  الزراعة  يعمل يف 

القرويني.

يف  وآخرون  أحمد  ُوضع  شهر،  وبعد 

شاحنات ونقلوا إىل الجنوب.

فإن عمليات استخراج الجثث حينها 

يجب أن متيض قدما.

إىل  العامل  انتباه  لفت  أحمد  ويريد 

تظهر  أن  »أريد  ويقول:  املذبحة. 

األبرياء،  األطفال  جثث  الكامريات 

قبل  بأمهاتهم  ميسكون  كانوا  الذين 

إطالق النار عليهم«.

صورة  حتى  لدي  »ليس  ويضيف: 

ألمي وأخوايت. أريد التقاط صورة مع 

رفاتهم«.

ويقول املسؤولون العراقيون إن األمر 

كردستان،  اقليم  لسلطات  مرتوك 

لالتصال بأقارب الضحايا.

املتحدث  طه،  عثامن  فؤاد  ويقول 

يتعني  إنه  اإلقليم،  حكومة  باسم 

عىل  عالمات  وإيجاد  الرفات  فحص 

الهوية، قبل االتصال باألقارب.

األدلة  »نجمع  طه:  السيد  ويضيف 

الخاصة،  املحكمة  إىل  ونرسلها 

املسؤولة عن محاكمة املذنبني«.

من  بالقرب  البقاء  أحمد  ويعتزم 

املوقع، حتى ُتلبى مطالبه.

عىل  أبقاين  الله  أن  »أشعر  ويقول: 

أوكل  لقد  ما.  لسبب  الحياة  قيد 

التحدث  وهي  كبرية،  مهمة  إيل  الله 

يعد  مل  الذين  األبرياء،  هؤالء  عن 

بإمكانهم التحدث«.
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من املسؤول عن استغالل إجازات الالجئني 
يف إقليم كوردستان؟

إدريس سالم



الراحل  الليبي  الرئيس  يقول 

»معّمر القّذايف«: »َمن تحزّب 

يف  تنخر  قاسية  عبارة  هي  خان«. 

غريب  يف  الكوردية  الحركة  جسم 

سوريا،  قبل  من  املحتّل  كوردستان 

إىل  للعودة  نداًء  ليس  هنا،  ذكرتها 

قراءة الكتاب األخرض للقذايف؛ وإمنا 

واقع  إىل  النظر  للفت  محاولة  هي 

الرداءة  ذروة  بلغ  راهن،  سيايس 

الجحيمي،  والترشذم  والخطورة 

جيوب  يف  ومسجون  غائب  والحّل 

الذين  أولئك  املتحّزبني،  القادة 

يرفضون التنازل عن العروش ومنح 

القروش، وإال لفرغت الكروش.

يبدو أن مسلسل االستغالل والفساد 

الذي ُيدار تأليفه وتصويره وإخراجه 

التجارة  طاوالت  كواليس  خلف   –

واملستفيدين  املتنّفذين  لبعض   –

يتفاقم  بات  الكوردية  األحزاب  من 

بشكل كاريث ويزداد تأثرياً سلبياً عىل 

حياة الالجئني، الكورد بشكل خاص 

والسوريني عامة يف إقليم كوردستان 

كوردياً:  أصّح  املصطلحني  »أّي 

هذا  النازحون؟«،  أم  الالجئون 

الفساد واالستغالل املتّفيش ال يريد 

املأساوية  والنقطة  عنهم،  االنفكاك 

أنه ال حلول ناجعة يف األفق.

الالجئني  استغالل آالم وحاجات  إن 

اإلنسانية باتت ظاهرة مرعبة تقلق 
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. ب«، وهي من  »ر  املدرّسة  تقول 

زارت  والتي  كوباين،  مدينة  أهايل 

مع عائلتها شقيقها املقيم يف إقليم 

بسيطة:  حلواًل  طارحة  كوردستان، 

ور  الدُّ مسألة  إلغاء  أواًل  »املطلوب 

فتحت  حدود  هذه  الرتتيب؛   –

تخالف  أنها  بني دولتني، ولو  رسمياً 

القوانني الدولية، وطاملا أن الزيارات 

تلك  تواجد  عدم  فيجب  مسموحة، 

إشكاليات  إىل  تحّولت  التي  املسألة 

إبراهيم  بّوابة  مثل  متاماً  معّقدة، 

الخليل بني إقليم كوردستان وتركيا، 

ألن  تتدّخل؛  أال  األحزاب  وعىل 

محسوبيات  أنتجت  املحاصصة 

ورشاوي ووساطات، وانتشار ظاهرة 

الحزبية،  والشّبيحة  السامرسة 

والفساد  االستغالل  تفيّش  وبالتايل 

بصورة رهيبة«.

ألهايل  يكون  أن  »يجب  توّضح: 

خاّص  شّباك  يف  أوراقهم  كوباين 

بهم، وألهايل قامشيل أيضاً شّباكهم 

الخاّص؛ بسبب فرق املسافة والبعد 

بني  فرق  هناك  أّي  املدينتني،  بني 

بثامين  تصل  أو  بساعتني  تصل  أن 

جّداً  مهّمة  نقطة  وتوجد  ساعات. 

قرار  هناك  أن  وهي  طرحها،  أود 

حدود  داخل  تطبيقه  يتم  جديد 

اإلقليم، حيث عىل الزائر أن يستأجر 

 ،»TAXI« سّيارة خاّصة – – مجرباً 

ألحزاب  تابعة  كانت  إن  أعلم  وال 

ملديرية  أو  روجآفا  من  سياسية 

تدفع  أن  مضطّر  أنت  أو  املعابر، 

فكل  منهم،  الكثريين  حياة  وتهّدد 

حزب سيايس »األحزاب املعنية هي 

يف  موجود  سورية«  كوردية  أحزاب 

إقليم كوردستان قام بتعيني مسؤول 

مبارش من أعضاء لجانه الفرعية أو 

الزيارات  عن  املركزية  أو  املنطقية 

واإلجازات، وغالبية هؤالء املسؤولني 

الكواليس  أو خلف  رّساً   – مرتبطني 

واملهّربني  التّجار  من  بشبكة   –

واملستفيدين، والذين بدورهم لهم 

أزالمهم وسامرستهم، بني املخّيامت 

واملدن واملحافظات، حيث يقبضون 

من كل زائر ينوي السفر أو الرحيل 

مبلغ مايل عشوايئ، يقّدر بني )100 

– 200( دوالر أمرييك، دون أّي رادع 

أخالقي أو نضايل أو قومي، متناسيني 

بشكل مطلق أنهم ال يختلفون عن 

تّجار الحروب والتنظيامت اإلسالمية 

دّمرت  التي  املتطرّفة  والعسكرية 

املدن الكوردية وهّجرت ساكنيها.

فيه  تنّفسوا  الذي  الوقت  ففي 

من  تخّلصوا  أن  بعد  الصعداء 

غريب  عىل  داعش  تنظيم  حروب 

سوريا  وعموم  كوردستان  وجنويب 

والعراق، وقعوا ضحية اإلهامل من 

يف  العاملة  الكوردية  األحزاب  قبل 

إقليم كوردستان، والتي من املفرتض 

أن تحمل هّمهم عىل األرض ال عىل 

وبعض  االجتامعي  التواصل  مواقع 

لكل  وأن  خاصة  الورقية،  صحفها 

حزب خفافيشه ونسانيسه.

إقليم  يف  هنا  الالجئون   – الناس 

عىل كل فرد من أفراد عائلتك مبلغ 

وقدره )١٠( دوالر كغرامة. فعندما 

معه  أحرض  قد  أخي  كان  ذهبنا، 

سيارة أجرة، وكنا ستة أشخاص، ومل 

فأجربنا  األحزاب،  بسيارات  نذهب 

أن ندفع )٦٠( دوالر عنوة«.

وهو  ر«،   . س   . »ع  يقول  بدوره 

كوردستان،  إقليم  يف  يعيش  الجئ 

معّلاًل  اسمه،  عن  الكشف  رفض 

الكيدية  التقارير  أصحاب  أن  يف 

الكاذبة ال يحرتمون حرية اآلراء وال 

الدميقراطية: »ال أعرف َمن املسؤول 

من  الالجئني  حاجات  استغالل  عن 

لكن  وغريها،  والزيارات  اإلجازات 

تذكرة  قطع  أن  يعلم  هنا  الجميع 

ليك  حزبية  وساطة  تلزم  الزيارة 

تحصل عىل موافقة سهلة ورسيعة. 

مؤملة  حرسة  يعانون  كوردستان 

ميلك  ال  فالذي  كبرية،  وحرية 

خرب  يف  يضيع  الحزبية«  »الوساطة 

كان، أو لنقل يبقى حرفاً ال محل له 

الرسطانية،   – الحزبية  املعادلة  من 

وإجازاتهم  الالجئني  زيارات  فقضية 

كوردستان  غريب  يف  مناطقهم  إىل 

يجب  وال  وحّساسة  إنسانية  قضية 

األحزاب  وغالبية  بها،  االستهانة 

أدين  دون  بها،  يتالعبون  الكوردية 

النضال  ومبادئ  ألسس  احرتام 

واإلنسانية، هي قضية ال تقّل أهمية 

والقومية  السياسية  القضايا  عن 

ثالثة  حول  ترتّكز  والتي  الكوردية، 

محاور أساسية:

حاجات  استغالل  األول:  املحور 

الالجئني مقابل مبلغ مايل:

املتنّفذين  وبعض  فاملهّربون 

واملستفيدين من األحزاب الكوردية 

الوطني  املجلس  ضمن  الفاعلة 

يرتقون  مَمن  وخارجه،  الكوردي 

فرعية  لجنة  عضو  صفة  تحت 

يستغّلون  مركزية   – منطقية   –

حاجة الناس إىل الخروج من إقليم 

أو  إنسانية،  زيارات  يف  كوردستان 

إجازات رسمية بقرار من الحكومة، 

موعده  الالجئ  ينتظر  أن  فإما 

واإلهانة،  الذل  يتذّوق  أو  املنيس، 

أو أن يدفع مبلغ من املال لسامرسة 

األحزاب وأزالمها، ويرتاوح بني )100 

– 200( دوالر مقابل الحصول عىل 

إجازة أو زيارة.

لديهم  الجزيرة  منطقة  فأهايل 

وساطة حزبية أكرث فاعلية من أهايل 

كوباين وعفرين، أما إذا كنت ال متلك 

شهور  ثالثة  فستنتظر  وساطة،  أّي 

عىل األقل، أو رمّبا أكرث«.

ملسألة  األنسب  الحل  أن  ويرى 

وتفادياً  واإلجازات،  الزيارات 

بيد  هو  الناس  كرامات  ُتهان  ألال 

مدير  بربوهاري«،  »شوكت  السيد 

حزب  أو  الحدودي،  سياملكا  معرب 

بقيادة  الكوردستاين  الدميقراطي 

السيد مسعود بارزاين، وأنه بإمكانهم 

سامع آراء الناس عن ظاهرة »خال 

الحزبية«،  الوساطات  أو  وخارزي، 

نتكلم  عندما  »لألسف  مضيفاً: 

أعضائهم  فإن  الظاهرة  هذه  عن 

ويقومون  وجهنا،  يف   يخرجون 

« 

« 

»ال أعرف من المسؤول عن استغـــالل 
حاجات الالجئين من اإلجازات والزيارات 
وغيرها، لكن الجميع هنا يعلم أن قطع 
تذكرة الزيارة تلزم وساطة حزبية لكي 

تحصل على موافقة سهلة وسريعة. 



ي  بتكذ

بعض  يف  األمور  لتصل  الخرب،  ب 

وتخوينات  اتهامات  إىل  األحيان 

إىل  وإرسالها  كاذبة،  تقارير  وكتابة 

جهات حكومية«.

بني  الحصص  توزيع  الثاين:  املحور 
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تسجيل  يريد  الذي  الالجئ  وأن 

إىل  عندئذ  يحتاج  الزيارة  يف  اسمه 

حتى  لشهور  االنتظار  أو  وساطة، 

تتم له املوافقة، أو رمبا طلبه ُيهمل 

وُينىس نهائياً.

مشرياً  والده،  قّصة  رائد  يرسد 

واإلهامل:  االستغالل  قضيتي  إىل 

جّدي  ليزور  أيب؛  اسم  »سّجلت 

كان عىل  والذي  كوباين،  املريض يف 

أحمد  السيد  وأخربنا  املوت،  فراش 

آزاد(  )أبو  باسم  املعروف  عباس 

مبخّيم  الزيارات  عن  املسؤول  وهو 

عن  السليامنية  مبحافظة  )باريكا( 

الوضع والظرف، وحتى أنني زّودته 

بأنه  ليجيبنا  الطّبية،  جّدي  بتقارير 

والحقاً  أيام،  خالل  بنا  سيتصل 

ونفاقه،  كذبه  حقيقة  إىل  سنتوّصل 

عملنا  آخر.  ملكان  وذهبنا  فرتكناه، 

أيب  ليصل  آخر،  حزب  يف  وساطة 

بعرشة  جّدي  وفاة  قبل  كوباين  إىل 

أشهر  خمسة  انقضاء  وبعد  أيام، 

من العزاء يتصل أبو آزاد بأيب قائاًل 

يا  املريض(.  أبوك  تزور  تروح  )ما 

للمصيبة!«.

حكومة  أين  الثالث:  املحور 

الفساد  هذا  من  كوردستان  إقليم 

واالستغالل؟

وخائفة  موجوعة  وألنها  الناس، 

إقليم  حكومة   – رّساً   – تلوم  فهي 

كوردستان بالتقصري وحتى التواطؤ، 

ملّف  يستلم  أن  برضورة  وتطالب 

الزيارات منظامت مدنية اجتامعية، 

األحزاب:

الوطني  املجلس  أن  يقولون  هم 

التي  الرشعية  الجهة  هو  الكوردي 

قضية  فيام  سوريا،  يف  الكورد  متّثل 

وخروج  دخول  وزيارات  إجازات 

الناس من غريب كوردستان إىل إقليم 

كوردستان )والعكس( هي بيد بعض 

واملدعومني  واملستفيدين  املتنّفذين 

أو  الذي  حزبني،  أو  حزب  من 

خلف  املجلس  هذا  يديران  اللذان 

إلحدى  تابعة  رسمية  هيئة  أو 

وزارات إقليم كوردستان، وأن يكون 

حسب  الرتتيب«   – ور  »الدُّ املوعد 

تاريخ التسجيل، مع مراعاة الحاالت 

لها  يكون  التي  والطارئة  اإلنسانية 

األولوية.

يقول »عزيز سعدون«، وهو  حيث 

كوردستان:  إقليم  يف  سابق  الجئ 

فحكومة  َجاَمعتنا،  من  »العيب 

إقليم كوردستان فتحت األبواب أمام 

الكوردية،  األحزاب  ومراكز  مكاتب 

لخدمة  والنفوذ؛  السلطة  ومنحتهم 

ولكن  مشاكلهم،  وحّل  أهلهم 

جامعتنا يستغلون مناصبهم للفائدة 

الحزبية  أو  العائلية  أو  الشخصية 

فاملسؤولية  الناس.  لخدمة  وليس 

تقع أواًل عىل عاتق حكومة اإلقليم، 

ولكن العيب الكبري يقع عىل عاتق 

َمن هم مّنا«.

»أعتقد أن الحّل األنسب هو القيام 

شخصيات  من  مؤّلفة  بزيارات 

إىل  املترّضرين  من  وفاعلة  ناطقة 

السيد  كوردستان  إقليم  رئيس 

نيجريفان بارزاين، أو رئيس حكومته 

السيد مرسور بارزاين، أو إىل الزعيم 

األمور  وتوضيح  بارزاين،  مسعود 

فالصورة  أهلنا،  معاناة  ورشح  لهم 

َمن  وأصاًل  لهم،  كاملة  تصل  ال 

من  نفسهم  هم  معهم  يجتمعون 

أحد  يتحّدث  ال  وبالتايل  األحزاب، 

الناس  تواجه  التي  املشاكل  عن 

معهم«.

هشاشة  رغم   – والذي  الكواليس، 

السيايس  مرشوعه  وغياب  مواقفه 

– إال أنه ال زال ميّثل نصف أو رمّبا 

ملواقفه  الكوردي؛  الشعب  غالبية 

الرشفاء  ومناضليه  الثابتة  القومية 

الدماء  هدر  يف  يديه  لطخ  وعدم 

وتغيري دميوغرافية املناطق الكوردية 

وترشيد أهلها.

القضية  أو  الرشعية  هذه  وحيال 

اإلنسانية هناك أسئلة تطرح نفسها، 

والتي تحتاج إىل إجابات موضوعية 

يحملون  مَمن  وصادقة،  وواقعية 

اليومية  الناس  وآالم  الكوردي  الهّم 

الراكدة يف املستنقعات الحزبية:

الوطني  املجلس  رشعية  هي  أين 

الكوردي؟

مكاتبه  ومسؤولية  دور  أين 

االجتامعية واإلنسانية...، من قضية 

اإلجازات والزيارات؟

هذا  يستلم  الكوردي  املجلس  مل 

امللّف  وفعلياً  إعالمياً،  فقط  امللّف 

بيد الحزب الدميقراطي الكوردستاين 

– سوريا؟

حجج  تحت   – يتامطلون  قادته  مل 

غري  وحتى  منطقية  وغري  واهية 

أخالقية – يف عقد مؤمتره، والوقوف 

عىل قضاياه الكثرية واملعّقدة؟

يف  مقيم  الجئ  أحمد«،  »رائد 

يؤّكد بكل جرأة  السليامنية،  مدينة 

من  الزيارات  موضوع  أن  وشجاعة 

كوردستان  لغريب  كوردستان  إقليم 

حزبية،  وساطات  طريق  عن  يتم 

يشغل  الذي  السؤال  ويبقى 

كيف  واملترّضرين،  الحّية  الضامئر 

الالجئني  استغالل  لوقف  السبيل 

الزيارات  تأمني  مقابل  وحزبياً  مالياً 

الالجئ  حّق  أين  لهم؟  واإلجازات 

بالسياسة  له  عالقة  ال  الذي  الفقري 

املناسب  الحّل  ما  باألحزاب؟  وال 

لوضع حّد حقيقي ملسألة املحاصصة 

واملحسوبيات والوساطات؟ أين هي 

هذا  من  كوردستان  إقليم  حكومة 

مُيارس  الذي  واالستغالل  الفساد 

أرضها؟  واملتفيّش عىل  الالجئني  ضد 

دور  أين  واألهم  تتدّخل؟  ال  وملاذا 

املثّقف من هذه الظاهرة التي تكرب 

يوماً بعد يوم دون أن يكون له رادع 

فعيل ما؟

أن  هو  الجميع،  يعلم  ويك  أخرياً، 

الناس محتارة وخائفة من أن ترصخ 

يف وجه مستغليها وجاّلديها، وتحتّج 

وتتظاهر  الفاضحة،  األخطاء  عىل 

واملسؤولني  املقرّصين  ضد  سلمياً 

االتهامات  من  تحّسباً  املعنيني، 

خطرية  ظاهرة  ومآالت  الجاهزة، 

»الشّبيحة  بظاهرة  اليوم  ُتعرف 

الناس  بعض  روى  حيث  الحزبية«، 

عىل أن هناك قياديني كورد رواتبهم 

دوالر،  الخمسامئة  تتعّدى  ال 

ويبنون  أرايض  برشاء  ويقومون 

عليها بيوتاً تكلفتها تتجاوز األربعني 

مصدر  عن  متسائلني  دوالر،  ألف 

هذه األموال.

« 

« 

الجئ سابق في إقليم كوردستان: 
»العيب من جماعتنا، فحكومة إقليم 

كوردستان فتحت األبواب أمام مكاتب 
ومراكز األحزاب الكوردية، ومنحتهم 

السلطة والنفوذ؛ لخدمة أهلهم وحّل 
مشاكلهم، ولكن جماعتنا يستغلون 

مناصبهم للفائدة الشخصية أو العائلية 
أو الحزبية وليس لخدمة الناس.
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جمال محمد   / فيلي 

هل تحب 
شوكوالتة 
فرييرو روشيه 
ونوتيال؟ إنهما 
ممزوجتان بعرق 
األطفال الكورد

أن منتجاتها ال تستغل عاملة األطفال؟

يقول محمد كالكجي، وهو يحمل فوق 

كيلوغراما   35 وزنه  كبرياً  كيسا  ظهره 

من البندق الذي ُقطف للتو، إنه عندما 

يسمع كلمة بندق »فإنها تعني بالنسبة 

يل البؤس والعمل الشاق«.

وبجانب محمد، عىل حافة الجبل تتحرك 

بني  ببطء  أخرى  مهاجرة  كردية  عائلة 

عصا  األب  ويستخدم  البندق.  أشجار 

بينام  األغصان،  لهز  معقوفة  خشبية 

عناقيد  لجمع  وأطفاله  زوجته  تنحني 

البندق املتساقطة، ذات القرشة الخرضاء.

عرش  قرابة  الشاق  العمل  هذا  ويستمر 

شديدة  منحدرات  عىل  يوميا،  ساعات 

ميكن أن يفقد املرء توازنه عليها بسهولة.

ويجمع مصطفى ومحمد البندق كسائر 

األفراد، لكنهام يعمالن بشكل غري قانوين، 

فهام يف العارشة والثانية عرشة من العمر 

لسن  األدىن  الحد  من  بكثري  أقل  وهو 

العمل القانوين يف تركيا.

أرباع  ثالثة  حوايل  تركيا  تنتج 

البندق،  من  العاملي  املحصول 

واملشرتي األكرب هو رشكة فرييرو املشهورة 

من  لكن  نوتيال.  شوكوالتة  تصنع  التي 

هم  الغالب  يف  البندق  هذا  يجمعون 

أطفال،  بينهم  من  املهاجرين،  من  أرس 

مادي  مبقابل  طويلة  لساعات  يعملون 

زهيد. فام الذي تفعله فرييرو للتأكد من 
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16
التشذيب  تحسني  طريق  عن  حبة،   21

والري والوقاية من الحرشات.

مع  بالتعاون  روشيه  فرييرو  تنظم  كام 

الهيئات  من  وغريها  أهلية  منظامت 

دورات تدريب ألصحاب بساتني البندق 

والعاملني يف هذه البساتني وملقاويل اليد 

وللوسطاء وغريهم من  وللتجار  العاملة 

بالبندق  عالقة  له  ما  كل  يف  العاملني 

لتحسني  املثىل  بالطرق  توعيتهم  بهدف 

عىل  قابلية  أكرث  وجعلها  البندق  انتاج 

االستمرار.

التدريب  دورات  تتضمنه  ما  بني  ومن 

عاملة  ومنع  العامل  بحقوق  التوعية 

األطفال. وتسعى الرشكة إىل إرشاك النساء 

يف  العامالت  أو  البساتني  مالكات  سواء 

جمع البندق يف هذه الدورات.

الذي  األشحاص  عدد  إن  الرشكة  وتقول 

وصل  تنظمها  التي  الدورات  يف  شاركوا 

إىل نحو 42 ألف شخص، أي ما ميثل أقل 

األفراد  عدد  إجامل  من  باملئة   10 من 

اللذين لهم عالقة بالبندق يف تركيا.

تتأكد  كيف  التايل:  السؤال  يطرح  وهنا 

الرشكة من أن األطفال مل يعملوا يف جمع 

مثار البندق؟. يف مقابلة نادرة من نوعها 

تركيا،  يف  روشيه  فرييرو  فرع  مدير  مع 

باميس أكني، أكد أن الرشكة لن تتعامل 

مع أي شحنة من البندق إذا تبني للرشكة 

أن مامرسات أو ترصفات منافية للقانون 

إنتاجها.  يف  إليها  اللجوء  أو  اتباعها  تم 

أساليب  تحسني  إىل  »نسعى  وأضاف: 

لكن  املجال.  هذا  يف  العمل  وأخالقيات 

والنقل  والبيع  اإلنتاج  حلقات  كل  هل 

خالية من الشوائب؟ ال أعتقد أنه ميكننا 

تأكيد ذلك يف الوقت الراهن«.

التجار  أن  بحقيقة  مواجتهه  ولدى 

بأن  وأكدوا  قابلناهم  الذي  والوسطاء 

فرييرو روشيه ال تسألهم أبدا عن مصدر 

قائاًل:  أجاب  لها،  يبيعونه  الذي  البندق 

»نحن ال نطرح أسئلة مثل هذه لكن لدينا 

البندق  ملراقبة  وأدواتنا  الخاصة  طرقنا 

إليهم  نتحدث  نحن  إلينا.  وصوله  قبل 

موقف  لهم  ونوضح  املوسم  بدء  قبل 

الرشكة والرشوط التي يتم اإليفاء بها يف 

الصعيد االجتامعي«.  البندق عىل  انتاج 

باسامء  تحتفظ  الرشكة  أن  أكني  وأكد 

تتعامل  اللذين  والتجار  الوسطاء  جميع 

معهم وهي عىل استعداد لتقديم قامئة 

كل  نعرف  أن  »ميكن  ال  لكن  بأسامئهم 

البندق«. ويف ما  أسامء أصحاب بساتني 

عىل  الرشكة  ادعاء  صحة  مبدى  يتعلق 

املواد  مصدر  تعقب  ميكن  بأنه  موقعها 

أكني  أوضح  إنتاجها،  يف  الداخلة  األولية 

أن الرشكة صادقة دامئا مع املستهلكني.

لكن عىل الطريق الضيق الذي يصل إىل 

البحر  عىل  املطل  يامان  كاظم  بستان 

العمر  من  البالغ  مصطفى  كان  األسود 

آخر من مثار  12 عاما يفرغ كيسا كبرياً 

البندق الثقيلة.

أيام  قبل  شاهد  بأنه  كاظم  وأخربنا 

عىل  كبرياً  كيساً  يضع  وهو  الوالد  قليلة 

به  الصغري مصطفى »رصخت  ابنه  ظهر 

وقلت له ماذا تفعل؟ فأجاب دعه يتعود 

عىل ذلك«. وكشف لنا كاظم أن فرييرو 

عن  دورة  يف  للمشاركة  دعته  روشيه 

املشاركة  رفض  لكنه  الزراعة  أخالقيات 

السن من  كبار  مثل غريه من  فيها ألنه 

ماليك بساتني البندق ال يؤمنون بالتغيري 

ويرتابون به. وأوضح أن هذه »السلسلة 

لكن  أثنني  أو  فرد  بجهود  تتحطم  لن 

سيأيت الوقت الذي تتحطم فيه«.

كوردية  أرسة  تنتقل  األثناء  هذه  ويف 

بالغينت  وبنتني  واألم  األب  تضم  أخرى 

وأبنا بالغا وطفلني إىل كوخ بدايئ صغري 

منزلهم ملدة شهر  الكوج  وسيكون هذا 

أو  مياه  دورة  أو  كهرباء  أو  ماء  دون 

مياه.

تناولت  مرة  كم  عائشة،  األم  سألت 

ضاحكة:  فأجابت  بالبندق؟  الشوكوالتة 

رؤيتها  أريد  وال  أتناولها،  ال  »شخصيا 

ألنها مرتبطة عندي بالفقر والبؤس«.

آب  أغسطس/  يف  املشهد  هذا  ويتكرر 

الحصاد  موسم  يأيت  حني  عام،  كل  من 

عىل طول ساحل البحر األسود يف تركيا، 

يف  البندق  من  املئة  يف   70 ُتنتج  التي 

العامل.

من  املوسمية  العاملة  معظم  وتأيت 

جنوب ورشق تركيا، وأغلبهم من الكورد 

الفقراء. بحسب تقرير لبي يب يس تركيا

 95 بـ  األجور  املحلية  السلطات  وتحدد 

لرية تركية )16 دوالر( يف اليوم. وبحساب 

األجر  أن  يتبني  اليومي،  العمل  ساعات 

أقل بكثري من الحد األدىن لألجور الذي 

لرية   2020 عند  الرتيك  القانون  يحدده 

يف الشهر، مقابل 40-45 ساعة عمل يف 

األسبوع.

يتقاىض  إذ  لألرس،  بالنسبة  األجر  ويقل 

)وعادة  أقىص  كحد  لرية   65 فرد  كل 

ينحفض األجر إىل 50 لرية يف املتوسط( 

الذي  للسمسار  املئة  يف   10 سداد  بعد 

يجلبهم للعمل، وأجرة الطريق من وإىل 

منازلهم، وتكلفة املعيشة.

ويقول كاظم يامان، صاحب أحد بستانني 

البندق إنه يعارض عاملة األطفال »فهم 

يعملون  أطفالهم  يجعلون  )األرس( 

من  املزيد  لهم  وبالنسبة  كاملاكينات. 

األطفال يعني املزيد من الدخل«.

أصحاب  من  الكثريين  إن  يقول  لكنه 

البساتني اآلخرين يقبلون عاملة األطفال، 

أجور  دفع  سوى  خياراً  يجد  ال  وإنه 

لألطفال ألن اآلباء يرصون عىل عملهم.

يعملون،  أجعلهم  أال  »أحاول  وتابع: 

واألم  األب  بالرحيل.  يهددون  لكنهم 

يريدونهم أن يعملوا ويتقاضوا أجرا«.

القرش  وزن  نسبة  عىل  باألساس  تعتمد 

البندق  يبيع  ثم  نفسها.  للحبة  بالنسبة 

مبارشة،  املصّدرين  أو  التكسري،  ملصانع 

ومن بينهم فرييرو.

عن  تسأله  ال  روشيه  فرييرو  إن  ويقول 

البندق،  منهم  يشرتي  الذين  املزارعني 

أو عن ظروف العاملة يف مزارعهم. »فال 

شأن لنا بعاملة األطفال. التحكم والرقابة 

أمر يرجع للدولة وقوات األمن«. ثم يأيت 

جقامق،  عثامن  السلسلة  هذه  ضمن 

لـ فرييرو  التجار ويبيع  فهو يشرتى من 

وغريها من املصّدرين واملصّنعني.

عن  تسأله  ال  فرييرو  إن  كذلك  ويقول 

الذي  البندق  ينتجون  الذين  الفالحني 

يبيعه لهم. »فأنا أشرتي، ثم أبيع. ومن 

األطنان  هذه  ومراقبة  تتبع  املستحيل 

من البندق«.

وأضاف: »بالنسبة لـ فرييرو، إذا مل تكن 

بقيم عمل  الزراعية  لديهم مرشوعاتهم 

محددة، لن يتسنى لهم معرفة الشخص 

الذي ينتجها«.

برنامج  تركيا  يف  فرييرو  رشكة  وأطلقت 

ويقدم   ،2012 عام  الزراعية  القيم 

مجموعة من التدريبات املجانية ملزارعي 

البندق حول طرق الحصاد األكرث حرفية، 

مداخيلهم  زيادة  عىل  ومساعدتهم 

ملن  محصول  بيع  بحق  احتفاظهم  مع 

يشاءون.

التي  النموذجية  املزارع  إحدى  ويف 

الزراعة  عامل  يرشح  فرييرو،  طورتها 

كيف  أوغلو  عريق  غوكخان  بها  الخاص 

ميكن أن تنتج شجرة البندق عناقيد من 

وأضاف: »يجب كرس هذه السلسلة«.

السلسلة؟  هذه  كرس  ميكن  كيف  كن 

فرتكيا بها حوايل 400 ألف بستان للبندق.

والغالبية العظمى صغرية املساحة، كحال 

بستان كاظم الذي ال تزيد مساحته عىل 

بضعة فدادين. والكثري منهم ال يعرفون 

أين ينتهي الحال مبحصولهم.

نجد  املعقدة،  السلسلة  هذه  نهاية  ويف 

الفرع الرتيك لرشكة الشوكوالتة املعروفة 

فرييرو، التي متلكها أرسة إيطالية وتصنع 

روشيه،  وفرييرو  نوتيال،  شوكوالتة 

ثلث  حوايل  الرشكة  وتشرتي  وكيندر. 

تصنع  فهي  البندق.  من  الرتيك  اإلنتاج 

ما  تزن  نوتيال  شوكوالتة  من  كميات 

األمرييك،  ستيت  اإلمباير  مبنى  يعادل 

أي حوايل 365 ألف طن.

فيه  تتاجر  أو  البندق  فرييرو  تزرع  وال 

اإللكرتوين  موقعها  عىل  وتقول  بنفسها، 

إن »تتبع الخامات أمر أسايس للتأكد من 

جودة املنتجات وعملية اإلنتاج«.

من  املئة  يف  مئة  لتتبع  الرشكة  وتسعى 

العام  بحلول  املستهلكة  البندق  كميات 

قريبا  نرشه  املقرر  التقرير  لكن   .2020

يقول إنها حتى اآلن ال ميكنها تتبع سوى 

39 يف املئة.

سيكون  الرشاء،  سلسلة  تتبعت  وإذا 

واضحا كمية األمور التي ميكن اكتشافها.

أوردو  بلدة  يف  أكجاي  إينجيناي  يسكن 

تعتمد  بلدة  وهي  االسود،  البحر  عىل 

بالكامل عىل إنتاج البندق. وأكجاي واحد 

من آالف تجار البندق املستقلني الصغار. 

أكياس،  يف  املزارعني  من  البندق  يتسلم 

التي  ويدفع لهم مثنه بناء عىل جودته، 

فرييرو روشيه ال تسأل عن 
املزارعني الذين يشرتي 
منهم البندق، أو عن ظروف 
العمالة يف مزارعهم. »فال 
شأن لنا بعمالة األطفال. 
التحكم والرقابة أمر يرجع 
للدولة وقوات األمن«. ثم 
يأتي ضمن هذه السلسلة 
عثمان جقماق، فهو يشرتى 
من التجار ويبيع لـ فرييرو 
وغريها من املصدّرين 
واملصنّعني.
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يضحي  الذي  النزير  املتفاين  النفر 

فاليوم   . والوفاء  العهد  رجال  من 

االنسانة  الفيلية  املراة  دور  يأيت 

نالت  والتي  خاصة  الواعية  الصبورة 

يف  الرجل  لتشارك  االكرب  الظيم 

تغيري  اىل  َتـعمـد  وأن  االصالح  عملية 

املرأة  فمشاركة  املجتمع  حال  واقع 

اىل جانب  الفيلية مسؤولية مهم جداً 

تغيري  يف  الكبري  الدور  ولها  الجامهري 

عندما  العكس  عىل  لكن  الواقع، 

املشاركة  عن  ومتتنع  املرأة  تعتكف 

من  األكرب  الجزء  تسلم  بيدها  فإنها 

الفاسدين  نيل  يف  وتساهم  حقوقها 

عملهم  يف  تشاركهم  وقد  رغباتهم 

املضاد للمكون الن الجلوس عىل التل 

ال  الجادة  املساهمة  عن  واالعتكاف 

تلك  هي  الفيلية  املرأة  ان 

القوية  الرائعة  االقحوانة 

لها  تزال  وما  كانت  التي  املناضلة 

التي  فهي  املجتمع  يف  الواضح  الدور 

تقف وتساند الرجل يف اغلب مفاصل 

االكرب  النصیب  صاحبة  وكانت  الحياة 

يف املظلومیة التي لحقت بھذا املكون، 

والتھجیر  واالزواج  لالبناء  فقدھا  يف 

حین  مؤملة  مشاھد  علیھا  ومرت 

رماھا النظام السابق عىل الحدود مع 

حقول  وبین  القارس  الربد  يف  اطفالھا 

تعوض  ال  معاناة  وھذه  االلغام، 

ستشارك  هل  السؤال:  لكن   ، بثمن. 

العملية  يف  الرائعة  االقحوانة  هذه 

السياسية ؟ وهل ستساهم يف التغيري؟

والحزبية  السياسية  الرصاعات  ان 

التي  السابقة  املرحلة  يف  الضيقة 

ينبغي  بامل  صفحاتها  تنطوي  لن 

بالعهود  الوفاء  تجاوزها ويحل محلها 

بالنسبة  وخاصة  منها  املمكن  وانجاز 

خدمة  مفهوم  للسياسيني،وتطبيق 

السياسية  الطبقة  ومسؤولية  الناس، 

التعاقد،الن مهام يكون  الوفاء ملنطق 

يف  واستحقاق  أخالق،  للسياسة  فأن 

عامل القيم، وان منطق التنازل للوطن 

ينبغي  الذي  هو  الكربى،  القضايا  يف 

ذلك  يف  ويرافقه  سائدا  يكون  أن 

الخسارة،  بلغة  التحدث  عن  الكف 

ألن الرابح األكرب هو الوطن واملواطن 

يجب  األغلبية  ال  وبالتايل  البسيط، 

أن  لها  يحق  األقلية  وال  تهيمن  أن 

وال  ابتزازا  ومتارس  املشهد  تحتكر 

منطق  عن  بعيدة  مساومة  حتى 

والدميقراطي  الحقيقي  القوى  ميزان 

الطبقة  مبكونات  وجدير  االرض.  عىل 

عىل  العمل  مجملها  يف  السياسية 

السياسية  العملية  اىل  النظر  تفادي 

والخارس،  الرابح  التنافس  زاوية  من 

وذلك لكون الفعل السيايس املسؤول 

العمومية  الخدمة  تقديم  عىل  يقوم 

باملصلحة  والتضحية  والفداء  للناس 

من  والحزبية،  والطائفية  الشخصية 

الفييل  للمكون  العامة  املصلحة  أجل 

، بينام واقع الحال الذي يؤطر املجال 

إإل  يؤدي  لن  والعمومي  السيايس 

من  اكرث  االوضاع  وتردي  للتفكك 

وبعد  املختلفة  الجوانب  من  السابق 

السياسية  الفرتة  يف  الثقة  فقدنا  أن 

سوى  املشاركة  الوجوه  بجل  السابقة 

الفييل  يحل مشاكلها ومشاكل املكون 

فعليها  صعوبتها.  من  يضاعف  بل 

الحراك  يف  بفاعلية  واملشاركة  التحرك 

جد  بكل  املناسبات  كل  يف  املصريي 

نقف  .وهناك  االنعزال  عن  واالبتعاد 

التي  الكبرية  لالنجازات  عاجزين 

من  البعض  جهود  بفضل  تحققت 

والود  الصدق  احتضان  يف  االخوات 

بالنظرة  والتفكري  واملحبة  والوفاء 

املستقبلية القامئة عىل اساس حضاري 

القبول  عدم  فكرة  عىل  تؤسس 

عنارص  ابسط  من  معاناتها  باستمرار 

بالحرية  وتطالب   ، والحقوق  الحياة 

ليس فقط للمرأَة الفيلية امنا للشعب 

تحية  والف  تحية  كله  العراقي 

لجهودهم يف العطاء بصمت.

المراة 
الفيلية.. 
االقحوانة 
التي تتحرك 
بصمت
عبدالخالق الفالح
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فيلي / فرانس برس

بعد انتظار لعقود.. الكورد الفيليون خيشون العظام
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تغطي  خشبية  منضدة  عىل 

غرفة  كامل يف مدخل  جداراً 

 2٦ خرسو  سامية  تفرد  الجلوس، 

ومل  خرجوا  الذين  ألقربائها  صورة 

عاماً،   35 من  أكرث  منذ  يعودوا 

غرار  عىل  االنتظار  شموع  وتوقد 

تنشد  تزال  ال  التي  العائالت  آالف 

مفقوديها. مصري 

فيلية  كوردية  وهي  خرسو  تقول 

لوكالة  عاماً،   72 العمر  من  تبلغ 

ننتظر.  اليوم  »لغاية  برس  فرانس 

ذلك  يف  عظامهم،  نستلم  أن  إىل 

اليوم ميكن أن نقول إنهم ماتوا«.

أن  إىل  حكومية  تقديرات  تشري 

العامني  بني  املفقودين  أعداد 

الذي  القمع  جراء  و١99٠،   ١98٠

حسني،  صدام  نظام  ميارسه  كان 

شخص.  مليون   ١,3 نحو  بلغت 

فمنهم من أعدم، ومنهم من فارق 

الحياة يف السجون، واآلخر غّيب يف 

لياٍل حالكة.

غري األرسة الضّيقة، لسامية خرسو، 

يف  الربملان  يف  نائبة  كانت  التي 

مفقود  مئة  من  أكرث   ،2٠٠5 العام 

يف العائلة الكبرية.

ال  التي  األنيقة  السيدة  تلك  تعترب 

حتى  ولباسها  مبظهرها  تهتم  تزال 

لهؤالء  الوحيد  الذنب  إن  اليوم 

أنهم كانوا ينتمون إىل دين وقومية 

معينة خالل تلك الحقبة.

العاملني  لرب  قلت  أنا  »هل  تقول 

يكون  أن  أو  كوردية؟  يخلقني  أن 

شيعية؟  أو  العراق؟  رأيس  مسقط 

فهل  إرث،  هذا  ذنبي،  ليس  هذا 

أعاقب عليه؟«.

إىل  إضافة  أنه  بالذكر،  والجدير 

حصلت  التي  التغييب  عمليات 

أعدم صدام  الثامنينيات،  بداية  يف 

حسني، الذي أطيح نظامه يف العام 

للبالد،  أمرييك  غزو  بعيد   2٠٠3

بتهمة  املحكمة  أمام  ميثل  أن  قبل 

ألف   ١8٠ يقارب  ما  »إبادة« 

كوردي يف إطار عمليات »األنفال« 

التي شنها بني عامي ١987 و١988.

- والحكومة تغّيب نفسها أيضاً -

فزوجها  مضاعفة.  خسارتها 

وهو  الفقد.  ضحية  أيضاً  سعدون 

الذي خرس أخاً مل يسمع عنه شيئاً 

مذ كان شاباً، وآخر أجرب عىل ترك 

من  خوفاً  عاماً   45 قبل  البالد 

املجهول.

اليوم، تعرب خرسو عن خوفها من 

أن متوت القضية مع رحيل جيلها. 

دموعها  عبثاً  تكفكف  وهي  تقول 

سرنحل.  »نحن  تنضب  ال  التي 

يأتون  من  لكن هل ستكون حرقة 

عايشناهم  نحن  كحرقتنا؟  بعدنا 

وربيناهم عىل أيدينا«.

التباطؤ  يعززه  الخوف  هذا 

امللف  هذا  تناول  يف  الحكومي 

مشرتكاً.

تزال روناك محمد )٦3 عاما(،  فال 

الذي  زوجها  اليوم  حتى  تنتظر 

خرج للمرة األخرية يف العام ١982، 

ومل يعد.

األرسى  حي  يف  منزلها  داخل 

عائالت  يضم  الذي  واملفقودين، 

محافظة  يف  ذويها،  فقدت  كثرية 

محمد  تفتح  بغداد،  شامل  كركوك 

واألسود،  باألبيض  صور  ألبوم 

وتعود بذاكرتها إىل يوم زفافها.

زوجها  إن  برس  لفرانس  تقول 

يعمل  كان  عندما  كاحتياط  طلب 

الشامل، »خرج، ومل  يف رشكة نفط 

وخاتم  يده  ساعة  إال  منه  استعد 

زواجنا«.

والد  عن  خرب  أي  روناك  تسمع  مل 

اليوم،  ذلك  منذ  الثالثة  أطفالها 

وأحداً مل يؤكد مقتله.

أن  نفسها  يف  يحّز  ما  أكرث  لكن 

 2٠ تبلغ  حينها  كانت  التي  ابنتها 

من  فقط  والدها.  تعرف  »ال  يوماً 

الصور، ويزورها يف منامها«.

زينب  أسكتت  نفسه،  الحّي  يف 

األبد،  إىل  خياطتها  ماكينة  جاسم 

يوم خرست رشيكتها، والدتها التي 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  اختطفها 

يف العام 2٠١4.

كانت برشى تنقل ثياباً خاطتها إىل 

املفرتض  ومن  الحويجة،  يف  زبائنها 

مبا  وفاكهة  تعود حاملة خضاراً  أن 

جنته. لكن القدر كان مغايراً.

الباص  من  الجهاديون  أنزلها 

آخرين،  مع  تستقله  كانت  الذي 

واقتادوها إىل جهة مجهولة.

وسألونا  بنا،  »اتصلوا  زينب  تقول 

إذا ما كانت أمي تنقل معلومات« 

عن التنظيم، ويومها عرفت العائلة 

أن الوالدة خطفت.

تخنق العربات زينب وهي تستذكر 

أن تلك الفرتة كانت عيد األضحى. 

نحتفل  أيام، مل  ثالثة  »العيد  تقول 

ستعود  رمبا  ونقول  نتأمل  كنا  به. 

غداً... رمبا ستعود يف العيد«.

التي  البلدان  من  واحد  العراق 

املفقودين،  من  عدٍد  أكرب  تضّم 

إّما  عمليًّا  العراق  يف  أرسة  فكّل 

ُفِقد  ُأرَسًا  تعرف  أو  مفقود  لديها 

ذووها.

املنظمة  باسم  املتحدثة  وتقول 

عودة  سلمى  العراق  يف  الدولية 

يقدر  »العدد  إن  برس  لفرانس 

للحكومة،  رسالتنا  اآلالف.  مبئات 

املزيد  تستحق  العائالت  أن  هو 

من الجهود إلغالق هذا امللف رمبا 

يوماً ما«.

- ساعة يد وخاتم زواج -

أو  املفقودين  هوية  عن  بعيداً 

أمله  يبقى  حدوثه،  وزمن  كيفية 

بشكل  إليه  التطرق  ميكن  الذي 

الهدوء  مع  العراق،  يف  اليوم  كبري 

بعد  البالد  تعيشه  الذي  النسبي 

عقود من الحروب والعنف.

العراقية تعرث بني  القوات  وال تزال 

جامعية  مقابر  عىل  وأخرى  فينة 

مختلفة  عراقية  محافظات  يف 

الدولة  تنظيم  تحت سيطرة  كانت 

العام  يف  احتل  الذي  اإلسالمية 

مساحة  ثلث  يقارب  ما   2٠١4

العراق.

ضحايا  عىل  املقابر  تلك  وتحوي 

خالل  قتلوا  وآخرين  للجهاديني، 

الحرب اإليرانية العراقية، أو خالل 

غزو العراق للكويت.

إىل  العراقية  السلطات  وسلمت 

 5٠ نحو  رفات  مؤخراً  الكويت 

الحمض  فحوص  إلجراء  شخصاً، 

النووي للتأكد من أنهم كويتيون.

السلطات  أن  يبدو  ال  ذلك،  رغم 

هذا  يف  كافية  جهود  لبذل  تسعى 

اإلطار، إذ تشري خرسو إىل أنه من 

أفراد  ملفات  عىل  عملها  خالل 

التمويل  غياب  اكتشفت  عائلتها، 

الجامعية.  املقابر  ملدير  »حتى 

تخصيصاته املالية صفر دينار )...( 

عىل  نراهن  اليوم  نحن  وعليه، 

مساعدة املنظامت الدولية«.

اللجنة  تشري  الصدد،  هذا  ويف 

أن  إىل  األحمر  للصليب  الدولية 

تقول »هل أنا قلت لرب العالمين 
أن يكون  أو  أن يخلقني كوردية؟ 
مسقط رأسي العراق؟ أو شيعية؟ 
فهل  إرث،  هذا  ذنبي،  ليس  هذا 

أعاقب عليه؟«.
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وتوحيد  التوحيد  كلمة  إّن 

الوقت  يف  خرجت  الكلمة 

والربهان  الدعوة  طور  من  الحارض 

الرضورة  إىل  والبيان  والحجة 

وتلمس  بالعني  ترى  بأْن  الحتمية 

باللسان  فقط  تلفظ  أن  ال  باليد 

بنا،  املحيطة  والتحديات  للظروف 

واإلخالص  والصدق  العمل  فيلزمنا 

 ، الحياة  وهي  واملفاداة  والتضحية 

وبل  عمل  بدون  للقول  وقت  فال 

ُيْكِلُم  مام  واألعامل،و  للجهود 

ويزيد  األفئدة،  وُيشجي  القلوب، 

رصعى  العقول  ويجعل  بلة،  الطني 

أن بعضناً ما زالوا يرتاشقون بعضهم 

املرحلة  هذه  ويتجاهلون  ببعض، 

اليوم  وأصبحنا   ، باملكون  متر  التي 

الشارب(  ومذَقة  الطامع  )نهزة 

بنا،  يحيطون  الحاجة  عند  الجميع 

واخذنا  علينا  االستيالء  يريدون 

بعضهم  ويدفع  سهلة  سائغة  لقمة 

البعض، او يلتمسون أوهى األسباب 

بنا .ولكن لتكون  والروابط لريتبطو 

االمام  اىل  تدفعنا  قوية  ارادة   لنا 

دون مهابة وال يتطرق إليها ضعف، 

تلون  عليه  يعدو  ال  ثابت  ووفاء 

يحول  ال  عزيزة  وتضحية  غدر،  وال 

ومعرفة  بخل،  وال  طمع  دونها 

باملبدأ وإميان به وتقدير له يعصم 

عنه  واالنحراف  فيه  الخطأ  من 

بغريه.  والخديعة  عليه  واملساومة 

الهائلة  الروحية  القوة  بهذه  و 

األمم  ترتىب  وهكذا  املبادئ،  تبنى 

وليبقى  الناهضة،  والشعوب 

بعد  فيه   الحياة  وتجدد   ، مكوننا 

.وإن  طوياًل  زمناً  الحياة  حرموا  ان 

يعرضه  أو  املكون   يضعف  ما  كل 

وتصديه  تركه  يجب  الزلة  إىل 

أو  شعاره  كان  مهام  وتجاوزه 

أو ظرفه، كام أن  أو دعواه  حجيته 

جميع الحواجز والوسائل والعوامل 

التي تؤدي إىل ضعفه يجب طرحها 

بساط  وطي  وتجاوزها،  ومحاربتها 

الفرقة  مسائل  يف  والكالم  البحث 

الوحدة  اىل  واالنعكاف  واالختالف، 

الن املصري مشرتك .وإّن الله أمرنا يف 

كتابه العزيز أْن نعتصم بحبله، وأن 

نتعاون عىل الرب والتقوى وال نتعاون 

عىل اإلثم والعدوان، و ان ال نكون 

كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 

ببعيدة  البينات.وليست  جاءتهم 

مبا  لنا  عربة  تاريخنا  نعترب  ان  علينا 

يحمل من سلبيات وإيجابيات، وال 

شخصيتنا  يف  يطبع  بأن  له  نسمح 

أي تأثري يف تفريقنا وفرقتنا . حيث 

أسباب  من  الكثري  بتفاهمنا  تيزول 

بعضا.وال  بعضهم  يعذر  أو  خالف 

بد من توضيح أالمور يف كل عامل 

االخر  بعضنا  اىل  العوامل  هذه  من 

و يحرص الجميع عىل أن يكون هذا 

املنهج مركوزاً يف عقولهم وسلوكهم 

ال  الفكر  يحاور  الفكر  يجعل  بأن 

ذاتاً تحاور ذاتا،

الفيليون..
من االقوال 
الى األفعال

عبدالخالق الفالح



نشرت مجلة »فورين بوليسي« تقريرًا، تقول فيه إنه مع استقرار البالد بالكاد بعد 16 عاما من الصراع، فإن العراقيني 
املنهكني من الحرب يخشون اندالع هجمات جديدة من جانب الواليات املتحدة وإسرائيل ضد القوات املدعومة من إيران 

داخل البالد.
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فيلي / ياسر عماد

العراق وسوريا ولبنان.  

التقرير أنه من خالل استهداف  ويجد 

العراق،  يف  املجموعات  أقوى  إحدى 

الحكومة  استقرار  تهدد  الرضبة  فإن 

بني  والحياد  املوازنة  وتجعل  العراقيةـ 

امريكا وإيران صعبا جدا، مشريا إىل أن 

يستطيعون  ال  أنهم  يعلمون  العراقيني 

إال فعل القليل، إال أن ذلك ال يقلل من 

ويأسهم. غضبهم 

املركز  يف  الزميلة  عن  الكاتبة  وتنقل 

جامعة  يف  التطرف  لدراسات  الدويل 

قولها  ردولف،  إنا  لندن،  يف  كنغز 

بني  عام  مزاج  هناك  وجد  »لقد 

الشعب العراقي ويشء من الضجر من 

األمرييك  كان  سواء  األجنبي،  التدخل 

املهم  من  أن  وأعتقد  اإليراين..  أم 

يتابعوا  أن  األمريكيني  للمسؤولني 

العراقي،  الشعب  خطاب  كثب  عن 

عىل  الرتكيز  هذا  شأن  من  يقللوا  وأال 

العراقية«. السيادة 

قد  القصف  »هذا  إن  املجلة  وتقول 

مهدي،  حكومة  إضعاف  إىل  يؤدي 

خاصة إن قررت قوات الحشد الشعبي 

حتى  أو  أمريكية  أهداف  برضب  الرد 

أن  يستطيع  ال  فمهدي  إرسائيليةـ 

لكنه  إرسائيل،  أو  أمريكا  يتحدى 

الشعبي  الحشد  قوات  عىل  يعتمد 

السلطة،  يف  موقعه  عىل  للحفاظ 

الثانية  املرتبة  فاملجموعة حصلت عىل 

وأيدت  الربملانية،  االنتخابات  يف 

االئتالف الذي جاء مبهدي للرئاسة«.

الناحية  من  بأنه  التقرير  ويفيد 

أقل  يصبح  الوضع  فإن  السياسية، 

استقرارا مع كل هجوم جديد عىل 

للصحافية  التقرير،  ويشري   

عندما  أنه  إىل  ماجد،  بيشا 

عنرصين  بقتل  مسرية  طائرة  قامت 

من قوات الحشد الشعبي يوم األحد - 

بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  وأملح 

خلف  تكون  قد  بالده  أن  إىل  نتنياهو 

من  األخري  املؤرش  ذلك  كان   - الهجوم 

بأنه  الحرب  من  املتعبني  العراقيني 

الوقت  ففي  االسرتاحة،  ميكنهم  ال 

عىل  الوقوف  العراقيون  فيه  بدأ  الذي 

ساحة  العراق  أصبحت  ثانية  أرجلهم 

حرب لألجانب.

الحشد  قوات  أن  إىل  ماجد  وتلفت   

من  مزيج  عن  عبارة  هي  الشعبي 

منها  كثري  العسكرية،  شبه  الكتائب 

طرد  عىل  ساعدت  بإيران،  مرتبط 

 .2017 عام  أواخرا  يف  الدولة  تنظيم 

الوزراء  ورئيس  الحني  ذلك  ومنذ 

وبضغط  املهدي،  عبد  عادل  العراقي، 

القوات  تلك  دمج  يحاول  أمريكا،  من 

تستقر  أن  أمال يف  العراقي؛  الجيش  يف 

البلد أخريا بعد أن مزقتها الحرب عىل 

الغزو  منذ  الرصاع  من  عاما   16 مدى 

األمرييك عام 2003.

اآلن، يف  بأن إرسائيل  املجلة  وتستدرك 

بشكل  يصعد  نتنياهو  أن  إىل  إشارة 

للقيام  مستعدة  تبدو  إيران،  مع  كبري 

بعمليات يف العراق، ألول مرة منذ أن 

قامت بقصف مفاعل أوسرياك النووي 

التي  أمريكا،  أن  إىل  1981، الفتة  عام 

إيران  تجاه  تصلبا  أكرث  موقفا  اتخذت 

ترامب،  دونالد  الرئيس  حكم  تحت 

األوسع  الحملة  تدعم  أنها  إىل  أشارت 

يف  إيرانيا  املدعومة  العنارص  ضد 

العراق »المنهك« يواجه حربًا بالوكالة 
وواشنطن ترى حكومة عبد المهدي »ضعيفة«

تقرير:



أيام  خمسة  فقبل  العراقية،  األرايض 

القائم  يف  األحد  يوم  الرضبة  من 

كانت  السورية،  الحدود  من  بالقرب 

لقوات  موقعا  استهدفت  غارات  هناك 

الحشد الشعبي، بالقرب من قاعدة بلد 

الهجوم  وتسبب  بغداد،  شامل  الجوية 

املوقع  يف  املخزنة  الصواريخ  بانطالق 

املزارعني  اضطر  ما  القريبة،  القرى  إىل 

للهروب من بيوتهم، مشريا إىل أنه قبل 

غامض  انفجار  وقع  ذلك  من  أسبوع 

الحشد  لقوات  تابع  أسلحة  مخزن  يف 

بحريق  متسببا  بغداد،  يف  الشعبي 

 ،29 حوايل  وجرح  شخص  ومقتل  كبري 

فيام سقطت قذيفة من الجو يف أواخر 

لقوات  تابع  أسلحة  مخزن  وسط  متوز 

بانطالق  متسببة  الشعبي،  الحشد 

الدخان منها ومقتل مهندسني إيرانيني.

بعد  أملح  نتنياهو  أن  إىل  ماجد  وتنوه 

بأن  مقابالت  عدة  يف  الهجامت  تلك 

سؤال  عىل  فردا  خلفها،  تقف  إرسائيل 

حول  التاسعة  اإلرسائيلية  القناة  من 

ضد  ستتحرك  إرسائيل  كانت  إذا  ما 

أهداف إيرانية يف العراق، فإن نتنياهو 

ضد  مكان  من  أكرث  يف  »نعمل  قال: 

فطبعا  علينا..  القضاء  إىل  تسعى  دولة 

الفعل،  حرية  األمن  قوات  منحت 

هو  ما  لفعل  لهم  تعلياميت  وأصدرت 

باإلضافة  إيران«،  خطط  إلحباط  الزم 

يف  أكدوا  أمريكيني  مسؤولني  أن  إىل 

دون  تاميز«،  »نيويورك  مع  مقابالت 

مسؤولية  آب،   22 يف  أسامئهم،  ذكر 

إرسائيل.

وقعت  الهجامت  أن  املجلة  وتذكر 

يف  هجامت  مع  بالتزامن  العراق  يف 

الحشد«.

املهلة  مرور  برغم  أنه  الكاتبة  وتؤكد 

نهاية  بها مرسوم مهدي يف  التي سمح 

الحشد  داخل  الفصائل  أن  إال  متوز، 

أمنية  مواقع  تسليم  رفضت  الشعبي 

قلقا  هناك  أن  إىل  مشرية  رئيسية، 

ستستمر  الشعبي  الحشد  قوات  بأن 

القيادي  التسلسل  خارج  عملها  يف 

للجيش.

هي  »املشكلة  للمجلة  منصور  وتقول 

أن األمريكيني ال يعتقدون أن الحكومة 

يعتقد  كام  أو  قادرة،  الحالية  العراقية 

للقيام  مستعدة  األمريكيني،  بعض 

بفعل تجاه الحشد.. وهذا مبعث قلق 

كبري«.

أمريكا  أن  حسن  اعتقاد  املجلة  وتنوه 

ووضع  للدفع  الغارات  ستستخدم 

الحشد  قوات  لنفوذ  أكرب  حدود 

الشعبي، فقال: »أفرتض أن األمريكيني 

من  نوع  إىل  التوصل  سيحاولون 

سنفعل  يقولوا حسنا  أن  مثل  التبادل، 

ما بوسعنا مع اإلرسائيليني وعليكم أن 

تفعلوا ما بوسعكم مع الحشد الشعبي، 

عىل  السيطرة  بإمكانكم  يكن  مل  وإن 

أن  نستطيع  ال  الشعبي  الحشد  قوات 

نسيطر عىل اإلرسائيليني عندما يعدون 

الحشد  قوات  ونرش  وعمليات  أفعال 

الشعبي تهديدا لهم«.

مهدي  ترصيحات  أن  التقرير  ويبني 

بحذر  صيغت  قد  االنفجارات  حول 

توجيه  دون  ذاتها  الهجامت  لشجب 

اللوم إىل دولة أو كيان، وقال يف بيانه 

بعد الهجوم يوم األحد عىل القائم إنه 

»يشجب هذا الخرق العدواين الفاضح 

يف  تردد  لكنه  العراقية«،  للسيادة 

توجيه االتهام ألي بلد بالذات بالقيام 

بالهجوم.

الحشد  قوات  زعيم  أن  ماجد  وتذكر 

املهندس،  مهدي  أبا  الحقيقي  الشعبي 

بلد  قاعدة  عىل  الهجوم  بعد  أصدر 

مسؤولية  فيه  حمل  بيانا،  الجوية 

إنه  وقال  وإرسائيل،  ألمريكا  الهجوم 

ما  نتيجة  األمريكية  القوات  سيحمل 

تبعت  ثم  اليوم،  ذلك  من  سيحصل 

متضاربة  بيانات  املهندس  ترصيح 

فقال  فياض،  الشعبي  الحشد  لزعيم 

يتحمل  من  يف  جارية  التحقيقات  إن 

ال  املهندس  وبأن  الهجامت،  مسؤولية 

وأضاف  للحشد،  الرسمي  الرأي  ميثل 

تلك  عىل  الضغط  ستامرس  الحشد  أن 

للغارات،  حدا  لتضع  كلها  القيادات 

ستدفع  الحشد  فإن  تستطيع  مل  وإن 

أسوأ  يف  أو  السلطة،  يف  تغيري  نحو 

األحوال تبدأ هجامتها الخاصة بها.

إىل  فشل  مهدي  بأن  املجلة  وتستدرك 

إىل  مشرية  الهجامت،  وقف  يف  اآلن 

كال  ينتقدون  العراقيني  من  كثريا  أن 

يف  لتدخلهم  وطهران  واشنطن  من 

الشؤون العراقية، لكن بعض العراقيني 

ينتقدون عالقة الحشد الشعبي بإيران، 

فتقول منصور: »إذا استمر األمريكيون 

العراقيني،  فإن  الحشد  رضب  يف 

الحشد،  انتقاد  يف  بدأوا  الذين  حتى 

األمريكيون  يرضب  )ملاذا  سيقولون: 

العراق؟(«.

استمرت  »كلام  أنه  التقرير  ويجد 

عىل  الصعب  من  يصبح  الهجامت 

يظهر  أن  دون  محايدا  البقاء  مهدي 

أن  له  األصعب  من  وسيكون  ضعيفا، 

فقدان  دون  إرسائيل  شجب  يتجنب 

الطائرات  هجوم  وبعد  وجهه،  ماء 

التي  الربملانية  الكتلة  أطلقت  املسرية 

حملت  قوية  ترصيحات  الحشد  متثل 

الهجامت،  عن  املسؤولية  أمريكا  فيها 

األمريكية  القوات  النسحاب  ودعت 

من العراق«.

تقريرها  بولييس«  »فورين  وتختم 

كارنيغي  من  حسن  قول  إىل  باإلشارة 

من  سيزيد  الهجامت  من  املزيد  بأن 

إحراج الحكومة العراقية، فال ميكن أن 

الحكومة  الهجامت وتبقى  تستمر تلك 

أيا  أن  يعتقد  ال  إنه  قال  لكنه  صامتة، 

يريدون  اإليرانيني  أو  األمريكيني  من 

أن تخرج هذه املناوشات عن السيطرة 

وتتحول إىل حرب مفتوحة.
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)الغارات( دون استشارة األمريكيني«.

ويلفت التقرير إىل أن واشنطن مارست 

املاضية  القليلة  األشهر  مدى  عىل 

لجلب  العراقية  الحكومة  عىل  ضغوطا 

السيطرة  تحت  الشعبي  الحشد  قوات 

الحكومية متاما، وأصدر مهدي مرسوما 

قوات  مع  أن  فيه  أعلن  بداية متوز  يف 

الحشد الشعبي مهلة شهر واحد حتى 

تندمج يف القوات العراقية املسلحة.

العراقي  املحلل  عن  ماجد  وتنقل 

حسن، قوله إن الزعيم الرسمي لقوات 

يدعي  الفياض  فالح  الشعبي  الحشد 

أنه يرحب بالدمج، ولكن تلك الكتائب 

باستقالليتها،  االحتفاظ  تحاول 

وأضاف: »قادة تلك الفصائل.. يريدون 

الحكومة..  مع  العالقة  من  االستفادة 

أن  يريدون  ال  ذاته  الوقت  يف  لكن 

تلك  تجعل  التي  بالقوة  الدمج  يكون 

القيادي  للتسلسل  خاضعة  القوات 

)للجيٍش(«.

الحشد  قوات  أن  إىل  املجلة  وتنوه 

الشعبي عام 2014 تكونت من خليط 

دعا  التي  الشيعية  املليشيات  من 

السيستاين  عيل  الله  آية  لتشكيلها 

هذه  وأدت  الدولة،  تنظيم  ملحاربة 

القوات دورا يف تحرير املدن العراقية، 

واعتمد هذا الخليط بعد هزمية تنظيم 

العسكرية  شبه  املنظامت  من  الدولة 

عىل األنشطة االقتصادية والسياسية.

يف  الباحثة  عن  نقال  التقرير  ويورد 

ريناد  لندن  يف  هاوس«  »تشاتام  مركز 

اكتسب  عام  »بشكل  قولها:  منصور، 

والسلطة،  النفوذ  من  شيئا  الحشد 

يف  بالذات  مخاوف  هناك  أن  وأعلم 

أمريكا بأن الحكومة الحالية يف العراق 

ملقاومة  الكفاية  فيه  مبا  قوية  غري 

املجموعات  استهدفت  وسوريا،  لبنان 

أنه  إىل  مشرية  إيران،  من  املدعومة 

هذا  فيه  يظهر  قد  الذي  الوقت  يف 

الخارجيني،  للمراقبني  مفاجئا  التصعيد 

التوتر  من  أشهر  بعد  يأيت  أنه  إال 

ويتزامن  وإيران،  أمريكا  بني  املتزايد 

اإلرسائيلية  لالنتخابات  التحضري  مع 

معارضة  نتنياهو  فيها  يواجه  التي 

شديدة.

غري  الزميل  عن  نقال  التقرير  ويورد 

لدراسات  كارنيغي  مركز  يف  املقيم 

قوله  حسن،  حارث  األوسط  الرشق 

تصعيد  يف  مصلحة  نتنياهو  »لبنيامني 

الوضع اآلن حيث يذهب لالنتخابات.. 

االستقطاب  من  املزيد  أن  ويعتقد 

بأنه  نفسه  طرح  عىل  سيساعده 

الشخص الذي يدافع عن إرسائيل ضد 

أعداء كرث«.

الكاتبة إن الهجامت يف العراق  وتقول 

أصابت عقدة توتر سيايس يتنامي عىل 

مدى أشهر، يف الوقت الذي يكافح فيه 

البلد ملوازنة املصالح املتضاربة ألمريكا 

وإيران مع إبقاء الحياد، مشرية إىل أن 

القصف يف العراق جاء بعد أن فرضت 

قيادات  أمريكا عقوبات ضد عدد من 

البارزين،  الشعبي  الحشد  قوات 

األمرييك  الخارجية  وزير  وتحذير 

مايك بومبيو من أن موت حتى جندي 

أمرييك واحد سيتسبب برد عسكري.

 وتشري املجلة إىل أن هجامت الطائرات 

مخازن  عام  بشكل  استهدفت  املسرية 

تحتوي عىل  بأنها  يشك  التي  األسلحة، 

قوات  عليها  وتسيطر  إيرانية،  أسلحة 

عالقات  تربطها  التي  الشعبي  الحشد 

بإيران، الفتة إىل قول حسن: »ال ميكن 

أن أتخيل أن اإلرسائيليني أقدموا عليها 

يورد التقرير نقال عن الباحثة يف مركز 
»تشاتام هاوس« يف لندنريناد منصور، قولها: 

»بشكل عام اكتسب الحشد شيئا من النفوذ 
والسلطة، وأعلم أن هناك مخاوف بالذات يف 

أمريكا بأن الحكومة الحالية يف العراق غري 
قوية بما فيه الكفاية ملقاومة الحشد«.



التي يتمتع فيها الشيعة بنفوذ  حسني يف عام 2003. كام تقيم الحكومة 

كبري، عالقات جيدة مع طهران. وتدعم إيران قوات الحشد الشعبي التي 

تقاتل اىل جانب القوات الحكومية وتتمتع بنفوذ كبري يف الحياة السياسية 

العراقية.

مستويات خطرية

ووقع العراق خالل األشهر املاضية تحت تأثري تصاعد الحرب الكالمية بني 

الواليات املتحدة وإيران.

خالل األسبوع املايض انتقدت شخصيات سياسية قناة »الحرة« التي متولها 

املؤسسات  يف  فساد  وجود  عن  يتحدث  وثائقي  فيلم  بسبب  واشنطن 

الدينية الشيعية والسنية يف العراق.

عىل أثر ذلك، علقت هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية رخصة عمل قناة 

»الحرة« ملدة ثالثة أشهر وطالبتها بتقديم اعتذار رسمي.

ويقول الخبري يف شؤون العراق بجامعة سنغافورة الوطنية فنار حداد »تم 

دمج املصالح واملنافسات املحلية الراسخة يف التوترات املستمرة بني محور 

املقاومة الذي تقوده إيران من جهة والواليات املتحدة وإرسائيل وحلفائها 

يف املنطقة من جهة أخرى«.

ويقول الكاتب واملدون عمر الشاهر الذي تعرض يف السابق اىل تهديدات 

من تنظيامت جهادية »حينام يرتبط اسمك باملعسكر اإلرسائييل فإنك يف 

خطر أكرب مام مىض«.

تنظيم  املوصل يف ظل  يف  الفظائع  وثق  الذي  محمد  عمر  املؤرخ  ويقول 

الدولة اإلسالمية من جهته إن »الرسالة واضحة: إذا عارضتمونا، ستقتلون«، 

مضيفا »القتل أمر سهل يف العراق«.

ويضيف يف اتصال مع وكالة فرانس برس من خارج العراق أنه يشك يف أن 

االتهامات الجديدة جاءت »نتيجة للغارات الجوية اإلرسائيلية )املزعومة( 

األخرية والتوترات األمريكية اإليرانية«، مشريا اىل أنه »مؤسسايت ومحرتف. 

يبدو أن هناك فريقا متخصصا يف تجريدنا من اإلنسانية«.

وعرب مرصد »الحريات الصحفية«، وهي مؤسسة مستقلة تعنى بالدفاع عن 

حقوق اإلعالم، عن قلقها هذا األسبوع من أن هذا التحريض قد يؤدي إىل 

عنف حقيقي.

وأوضح يف بيان أن »جهات مجهولة تحرض عىل قتل صحافيني عراقيني وكتاب 

بارزين، وتوجه لهم تهام ال تستند للواقع، وتنرش صورهم ومعلومات عنهم 

متهمة إياهم بالعمل لصالح إرسائيل«.

مستويات خطرية«،  إىل  وصلت  اإللكرتونية  الجيوش  »ظاهرة  أن  وأضاف 

مشرية اىل أنها »أصدرت تهديدات منها التحريض عىل العنف والكراهية«.

وانتقد البيان »الصمت املستمر للسلطات حتى اآلن، مبا يف ذلك القضاء، يف 

التخيل الواضح عن مسؤولياتها عندما يتعلق األمر بالجرائم اإللكرتونية«.

يواجه ناشطون وصحافيون ومدونون عراقيون حملة من االتهامات 

والتهديدات من خالل حسابات عىل اإلنرتنت مجهولة هوية أصحابها 

ويشتبه بارتباطها بفصائل مدعومة من إيران يف بلد منقسم سياسيا عىل 

خلفية التوترات اإليرانية األمريكية يف املنطقة.

وتستفيد األحزاب السياسية والفصائل املسلحة ومسؤولون يف العراق مام 

يسمى »الجيوش اإللكرتونية« منذ سنوات ألغراض الدعاية أو عىل العكس 

السخرية من منتقديهم والتهجم عليهم. بحسب تقرير لفرانس برس.

لكن هذه املناكفات عىل اإلنرتنت ازدادت يف األشهر األخرية، عىل خلفية 

العراقية،  للحكومة  الداعمني  وإيران  املتحدة  الواليات  بني  التوتر  تصاعد 

أي  يسجل  ومل  بالقتل.  التهديدات  يشبه  ما  اىل  أحيانا  تحولها  اىل  وصوال 

اعتداء فعيل حتى اآلن.

أسلحة  مخازن  خمسة  تعرضت  املايض،  متوز/يوليو  منتصف  ومنذ 

لتفجريات  إيران  املدعومة من  الشعبي  الحشد  لقوات  تابعة  ومعسكرات 

املتحدة  والواليات  إرسائيل  الشعبي  الحشد  قوات  وحملت  غارات.  أو 

مسؤوليتها، كام ألقت باللوم عىل »عمالء« أسهموا بالهجامت.

وفتح هذا االتهام الطريق أمام حملة عرب اإلنرتنت ضد مجموعة واسعة من 

املواطنني العراقيني اتهموا بالتعاون مع إرسائيل والواليات املتحدة.

مدونني  وصور  بأسامء  قامئة  أصحابها  يعرف  ال  التي  الصفحات  ونرشت 

وكتاب ُكتب عليها »بعض هؤالء املدونيني ال يعلمون األهداف الحقيقية 

للتطبيع مع إرسائيل،  العراقي  الجامعي  الوعي  بتهيئة  املتمثلة  للمرشوع 

وقد عملوا من أجل املال فقط«.

وأدرجت أسامء عدد من الصحافيني البارزين عىل الالئحة ومنهم الصحايف 

والكاتب  والصحايف  الهاشمي،  هشام  والكاتب  والباحث  الشاهر،  عمر 

عيل وجيه، ورسام الكاريكاتري أحمد فالح، ومقدمة الربامج جامنة ممتاز، 

والناشطون ستيفن  الشمري،  والصحايف رضا  فارس،  البارز شجاع  واملدون 

نبيل، وصقر ال زكريا، وحسني عيل، وعمر محمد.

عىل أثر هذا التصعيد، وجه املدون عيل وجيه رسالة اىل رئيس الوزراء عادل 

عبد املهدي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي 

املهندس طالبا منهم الدعم.

نتعرض  واملدونني  اإلعالميني  من  مجموعة  ونحن  سنوات،  »منذ  وقال 

للتحريض عىل قتلنا من مدّونني وصفحات تشري إىل أنها مقربة من الهيئة، 

أو تابعة لها«.

للتحريض عىل دمنا،  توجيه  كان هناك  إذا  ما  اىل  اإلشارة  وأضاف »أرجو 

واتهام مجموعة من اإلعالميني الوطنيني بتهم سخيفة وفارغة أولها »التطبيع 

مع ارسائيل«، أو »العاملة«، وننتظر منكم أن تشريوا بشكل واضح، اىل ما 

إذا كانت هذه الصفحات والشخصيات تابعة لكم«.

وتقيم بغداد عالقات وثيقة مع الواليات املتحدة منذ اإلطاحة بنظام صدام 
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فيلي / سندس مريزا

الجيوش اإللكترونية 
تنشط في العراق مع 
ازدياد التوتر األميركي 

اإليراني.. فما الربط؟
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عراقيون عالقون.. العودة إلى البالد تعني الموتفيلي / ماجد محمد صالحان 

الكثير من العراقيين 
العالقين في الخارج 
ليسوا في أفضل حال، 
بل إنهم مهددون 
بالموت. من جهة، 
ترغب الدول التي لجأوا 
إليها في ترحيلهم 
بحجة أن مناطقهم 
باتت آمنة، ومن 
جهة أخرى يجدون 
أنفسهم مهددين 
بالقتل من قبل داعش 
والمليشيات



داعش  طرد  بعد  آمنة  باتت  املوصل 

هي  مبهام  حالياً  »أقوم  يتابع:  منها. 

خارج إطار املحاماة واملحاكم. أتوسط 

مع طرف آخر لرفع أسامء أحد الثالثة 

من قامئة املطلوبني لكتائب حزب الله 

اآلخرين  االثنني  لدى  فيام  العراقية، 

مطلوبني،  آخرين  مع  أسامء  تشابه 

املعنيني  ليسا  أنهام  إثبات  ويجب 

دون  العراق من  إىل  العودة  وميكنهم 

أن يعتقلوا ألشهر عدة. لذلك، يخىش 

العراق  إىل  العودة  الثالثة  العراقيون 

أن  ويبنّي  بغداد«.  مطار  يف  والنزول 

الحكومة العراقية مطالبة بحل إنساين 

وضامن  العالقني،  العراقيني  مللف 

حياتهم  عىل  فيها  تحافظ  طريقة 

وكرامتهم.

الخارجية  وزارة  يف  مسؤول  يقّر 

موضحاً  باملشكلة،  بغداد  يف  العراقية 

القرسية  اإلعادة  يرفض  العراق  أن 

»لكننا  األجنبية،  الدول  يف  ملواطنيه 

نسعى إىل طريقة لحل مشاكلهم التي 

تجعلهم يخافون العودة إىل العراق«. 

»العريب  مع  هاتفي  اتصال  يف  ويقول 

املشاكل  اعتبار  »ميكن  الجديد«: 

أسهل  من  الحكومة  مع  القانونية 

لن  الحكومة  أن  املشكلة  املعوقات. 

تضمن سالمتهم، إذ إن هناك جامعات 

عودتهم  حال  ستستهدفهم  مسلحة 

يقول  الجامعات،  تلك  وعن  للعراق«. 

إنها »خاليا داعش ومليشيات منفلتة«. 

من جهة أخرى، فإن أبرز تهم العراقيني 

العالقني يف الخارج هي االنتامء لحزب 

بظروف  مير  الذي  البيايت  يقول 

أحد  يف  عملية  وأجرى  سيئة،  صحية 

املستشفيات الحكومية، يف اتصال مع 

»العريب الجديد«، إن ترحيله هو مبثابة 

له  يريدون  إقرار مساعدة ملن  توقيع 

منذ  أنه  إىل  مشرياً  العراق،  يف  الرش 

يف  السلطات  إبالغ  يحاول  سنوات 

أن  يريدون  ال  لكنهم  ذلك  السويد 

العراق.  يف  املوقف  خطورة  يصدقوا 

يرغب  أساساً  منا  »من  ويتساءل: 

بالغربة، إال إذا كان مضطراً؟ ال أملك 

تعني  العراق  إىل  عوديت  األمل.  غري 

إنهاء حيايت«.

عاماً(،   38( الحمداين  أيوب  عمر  أما 

يقيم  التي  الدولة  يف  حجته  فرفضت 

تسفريه  املتوقع  ومن  إسبانيا،  أي  بها، 

وإعادته إىل العراق مع آخرين قريباً. 

»أرفض  الجديد«:  لـ«العريب  يقول 

العمل  أو  السابق،  يف  املنحل  البعث 

موظفني  أو  كمرتجمني  األمريكيني  مع 

يف دوائر حكومية خالل فرتة احتاللهم 

للعراق، وأخرى تتعلق بتنظيم داعش 

األعامل  من  املائة  يف   99 يعترب  الذي 

محرمة وتستوجب القتل. واملشكلة أن 

يثبتون  ما  العراقيني ال ميلكون  غالبية 

به صحة ادعائهم.

منظمة  عضو  يتحدث  جهته،  من 

بغداد لحقوق اإلنسان فاضل الحمريي 

عن قرب تشكيل حلف من منظامت 

الحكومة  للضغط عىل  بغداد  عدة يف 

العراقيني  ملف  تسوية  أجل  من 

لـ«العريب  يشري  الخارج.  يف  العالقني 

خلية  الحكومة  »تشكيل  إىل  الجديد« 

والخارجية  الداخلية  وزاريت  من  عمل 

فيها  علق  التي  الدول  زيارة  بهدف 

العراقيون حيث ُرفضت إقامتهم وحل 

حامية  توفري  أو  القانونية  مشاكلهم 

لهم إلعادتهم«. يضيف: »يعاين هؤالء 

أوضاعاً مادية ونفسية سيئة، ويريدون 

العودة لوطنهم أكرث من أي يشء آخر. 

لكن الخوف من القتل يجعلهم عالقني 

يطلبون  أهلهم  أن  حتى  الخارج.  يف 

منهم أال يعودوا إىل العراق خوفاً من 

ال  منهم  قساًم  أن  ويؤكد  يقتلوا.  أن 

العراق  منزله يف  بيع  يقدر حتى عىل 

أو  الخارج  يف  املعيشية  أموره  لتدبر 

االنتقال إىل دول أخرى أماًل يف الحصول 

عىل إقامة.

السلطات  أعلنت  املايض،  واألسبوع 

ضواحي  يف  قتل  مدنياً  أن  العراقية 

الدولة  وأؤيد  اإلسالمية  الدولة 

العلامنية. وبسبب ذلك، اعتربت ملحداً 

وكافراً. ويف عام 2013، صدرت فتاوى 

بقتيل من جهات عدة، فساعدين أهيل 

يب  وانتهى  البحر  وركبت  الفرار  عىل 

الحال مع مهاجرين آخرين يف إسبانيا. 

غري  القصة  هذه  عىل  إثبات  من  وما 

يثبت  يشء  ال  لكن  تلفزيوين،  تقرير 

وترى  تهديد.  من  له  تعرضت  ما 

باتت  املوصل  أن  اإلسبانية  السلطات 

وليس  بداعش  ينحرص  وذلك  آمنة، 

املليشيات«. وسبق للحكومة العراقية 

الهجرة  لوزارة  بيان  عرب  أعلنت  أن 

اإلعادة  عمليات  رفضها  واملهجرين 

اللجوء،  دول  يف  ملواطنيها  القرسية 

وهو ما أدى إىل رفض استقبال طائرات 

تحمل عراقيني مهاجرين رفضت دول 

أوروبية أوراق إقامتهم.
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أو  العراقية  السلطات  متلك  ال 

حول  بيانات  املتحدة  األمم 

البالد  غادروا  الذين  العراقيني  أعداد 

عام  يف  للبالد  األمرييك  الغزو  عقب 

الذي شهد  أو بعد عام 2014،   2003

البالد  خارج  إىل  كبرية  نزوح  موجات 

عقب اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية 

واسعة من شامل  »داعش« مساحات 

وغرب البالد. إال أن مسؤولني يف وزارة 

الخارجية العراقية أشاروا إىل أن إجاميل 

العراقيني املوجودين خارج البالد يصل 

تتوزع  نسمة  ماليني  ستة  نحو  إىل 

غالبيتهم يف األردن وتركيا ولبنان ومرص 

والواليات املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا 

عدة  أوروبية  دول  إىل  إضافة  وكندا، 

أبرزها أملانيا وفنلندا والسويد. وحصل 

الكثري منهم عىل جنسيات الدول التي 

يقيمون فيها.

إاّل أن قساًم آخر يقّدر املحامي عاكف 

عبد الصمد القرييش عددهم باآلالف، 

ومهددين  الخارج  يف  عالقني  زالوا  ما 

بشكل  العراق  إىل  وإعادتهم  بالطرد 

حياتهم.  عىل  خطراً  يعد  ما  قرسي، 

قبل  من  مهددون  هؤالء  من  كثريون 

فصائل  قبل  من  أو  »داعش«،  تنظيم 

مسلحة مرتبطة بإيران بدوافع طائفية 

أفراد  أحد  أو  النتامئهم  سياسية  أو 

أرسهم إىل حزب البعث أو الجيش أو 

عام  قبل  العراقي  االستخبارات  جهاز 

يتوسط  أنه  القرييش  يضيف   .2003

النمسا  ترفض  عالقني  لثالثة  حالياً 

مدينتهم  أن  تعترب  إذ  استقبالهم، 

يف  للنقيب  ووفقاً  بغداد.  العاصمة 

فإن  الشوييل،  هيثم  العراقية  الرشطة 

الضحية كان مقياًم لسنوات يف أسرتاليا 

منها،  ترحيله  بعد  العراق  إىل  وعاد 

مجهولة  جامعة  يد  عىل  قتل  لكنه 

دار  أمام  من  واحد  ليوم  خطفه  بعد 

شقيقته.

عاماً(   40( البيايت  الكريم  عبد  غادر 

بعد  السويد  إىل  سنوات  قبل  العراق 

عرب  الهرب  إىل  اضطرته  تهديدات 

إىل  وصوله  حني  إىل  عدة،  مراحل 

السويد. البيايت الذي شارك يف تظاهرات 

واعتصامات نظمت يف محافظة األنبار 

األسبق  الوزراء  رئيس  سياسة  ضد 

يف  نصبت  خيمة  ضمن  املاليك،  نوري 

عاصمة  الرمادي  يف  االعتصام  ساحة 

باتت  والتي  املحلية،  األنبار  محافظة 

قبل  من  مطاردين  أعضائها  غالبية 

قوات موالية إليران أو من قبل قوات 

قبض  مذكرات  اىل  تستند  حكومية 

صدرت يف زمن املاليك عام 2013، يعد 

)بشكل  الدبل«  »املهددين  من  اليوم 

الشائع  املصطلح  بحسب  مضاعف(، 

واملليشيات  داعش  إن  إذ  العراق،  يف 

يف  هدفاً.  يعتربونه  إيران  من  القريبة 

يف  سابق  عضو  البيايت  نفسه،  الوقت 

العراقي  العريب االشرتايك  البعث  حزب 

أفراده  غالبية  بات  والذي  حّل،  الذي 

أطلق  قرارات  حملة  بعد  مطاردين 

مذكرة  وتوجد  البعث.  اجتثاث  عليها 

قبض بحقه من دون أن يعلم السبب 

الحقيقي.

إن سر نجاح البعض من الدول المتقدمة 
كان في تبني قيم ومبادئ أخالقية أصبحت 

راسخة لدى شعوب هذه الدول، إال أن 
هذه الدول أو معظمها خرجت عن هذه 

الضوابط والقواعد األخالقية في سياساتها 
الخارجية
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: إن  املتحمس قال يل  صديقي 

الحرة  قناة  بثته  الذي  التقرير 

األمريكية عن الفساد يف العراق كان 

صميم  يف  بقوة  رضب  وإنه  صادما، 

ولكنه  الشيعية،  الدينية  املؤسسة 

تحدث عن الوقفني السني والشيعي، 

وذكر الكثري عن الفساد فيهام.

سألته عن الصمت السني يف مواجهة 

الوقف  لرئيس  يبق  مل  الذي  التقرير 

السني عبد اللطيف هميم ملجأ يلوذ 

به بفعل ماذكره من تفاصيل مملة عن 

الوقف، ومايعانيه من فساد بحسب 

وأجزم  به،  مهتمة  إنها  أو  بالرضورة، 

أن املرجعية التبال كثريا بهذا التقرير، 

أن  يريد  كان  ملن  فرصة  وفر  لكنه 

يذهب بهذه الناحية، ومنعته ظروف 

فعل  من  والوقائع  والسياسة  الرتدد 

عن  دافعوا  الذين  إن  عن  عدا  ذلك، 

املرجعية من السياسيني هم متهمون 

بح  وقد  فساد،  بقضايا  املرجعية  من 

صوتها من مناداتهم باإلصالح.

التقرير مل يتحدث عن املرجعية ككيان 

معنوي شيعي، ولكنه توجه اىل مكمن 

بتوصيف  قام  حني  البالغة  الخطورة 

ميكن  التي  الحصون  آخر  الصميم 

البقاء  يف  للشيعة  ضامنات  توفر  أن 

املنظومة  ماتعانيه  برغم  والوجود 

السياسية الشيعية من تراجع وترد يف 

فهمهم  وعدم  عليها،  القامئني  نوعية 

وتكريسهم  العراقية،  للحالة  العميق 

الجهود لتحقيق مكاسب محاصصاتية 

لنفوذ غري مضمون،  ومالية، وتعميق 

من  يدركه  البرص  بلمح  زائــل  ورمبــا 

قرأوا التاريخ بتمعن.

العليا  املرجعية  كيان  مس  التقرير 

بقصد، أو بغري قصد، وليس ألنه أساء 

بقياداتهم، ويعدونهم غري ذات  كثريا 

مايريدون،  لهم  يحققوا  ومل  قيمة، 

فاملنظومة السياسية مل متنحهم األمان 

والمتكنت  السيايس،  وال  اإلقتصادي، 

من حاميتهم من اإلرهاب والدواعش، 

والفيايف  للنزوح  عرضة  وتركتهم 

للكرامة  املهينة  واملخيامت  والقفار 

اإلنسانية.

أين تكمن خطورة )تقرير الحرة( عىل 

املنظومة الشيعية السياسية والدينية؟

الكثري  تجاوز  التقرير  فإن  الواقع  يف 

يف  ورضب  الحمر،  الخطوط  مــن 

الرشس  الهجوم  عن  وسألته  التقرير، 

من القوى الشيعية السياسية املنبوذة 

من املرجعية، ودفاعها املستميت عن 

بوجهها  الباب  أغلقت  التي  املرجعية 

منذ زمن، وإتهمتها بالفساد واملشاركة 

فيه؟

التنسوا إن املرجعية نادت بثورة ضد 

وعىل  ببعيد،  ليس  وقت  من  الفساد 

خطبة  يف  بإسمها  املتحدث  لسان 

الجمعة املباركة.

السنة مل يبالوا بالتقرير )الحراوي( بل 

اليبالون  ألنهم  به  سعداء  كانوا  رمبا 

للقانون،  منافية  ألفــعــال  مبارش 

الشعبي  الوجدان  عمق  يف  وترضب 

سوء  من  واملعاين  واملحروم  املعذب 

لهذا  وجه  حني  والبطالة  الخدمات 

الوجدان رسالة بغض النظر عن حجم 

املنظومة  بأن  فيها  ورد  ملا  املصدقني 

الناس،  واقع  عن  منفصلة  الشيعية 

وإنها مهتمة مبصالحها الخاصة، وكأنه 

يريد أن يقول: عليكم أن تثوروا عىل 

السياسية  وليس  الدينية،  املنظومة 

وحسب.

احلرة صفعت السنة 
الشيعة وقتلت 

هادي جلو مرعي
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فيلي /  محمد جمال

الطائرات بال طيار تصب الزيت على الخليج المشتعل

يقول الحوثيون 
إنهم مسؤولون 

عن الهجوم األخير 
على منشآت النفط 

السعودية، ولكن 
الواليات المتحدة 

تصر على أن إيران 
هي المسؤولة. أما 
اإليرانيون، فينفون 
أي عالقة لهم به.
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تبعت الهجوم املثري عىل أهم 

السعودية  النفطية  املنشآت 

كالمية  حربا  املايض  الجمعة  يوم 

متوقعة. ولكن مام ال شك فيه أن 

الضعف  بشكل جيل  أظهر  الهجوم 

التي  النفطية  للمنشآت  الفاضح 

بالنسبة  ومركزية  حيوية  تعد 

لالقتصاد العاملي.

السعوديني  أن  املعروف  ومن 

بدعم   - طويلة  فرتة  منذ  ينفذون 

ضد  مكثفة  جوية  حملة   - أمرييك 

»املتمردين« الحوثيني يف اليمن. ومل 

من  يتمكنوا  أن  للسعوديني  يكن 

القيام بتالاك الحملة دون دعم من 

»مقاولني« غربيني. ولكن خصومهم 

تنفيذ  عىل  قدرتهم  اليوم  أثبتوا 

الحملة  تلك  عىل  اسرتاتيجي  رد 

السعودية.

حول  النقاش  كلها  املسألة  أحيت 

الحوثيني  تزود  إيران  كانت  اذا  ما 

للجو  ونظرا  واملساندة.  بالتقنيات 

أدى  الخليج،  يف  أصال  املتكهرب 

الهجوم األخري إىل تصعيد التوترات 

املعتملة يف املنطقة عموما. بحسب 

تقرير لبي يب يس

كشف  متواز،  وبشكل  ولكن، 

ترامب  ادارة  قصور  عن  الهجوم 

الهادفة إىل تسليط »أقىص الضغوط 

املمكنة« عىل طهران.

واالدعاءات  االدعاءات  خضم  ففي 

ال  مام  الكثري  هناك  املناقضة، 

نعرفه عن الرصاع الدائر. فقد سبق 

الطائرات  استخدموا  أن  للحوثيني 

السعودية  االهداف  املسرية لرضب 

يف السابق.

إال  تحقق  مل  الهجامت  تلك  ولكن 

الهجامت  أما  محدودة.  نجاحات 

ودقتها  ملداها  ونظرا  األخرية، 

وحجمها، فتعد تغريا نوعيا كبريا.

فهل كانت طائرات مسرية هي التي 

استخدمت فعال يف تنفيذ الهجامت 

املنشآت  استهدفت  التي  األخرية 

كانت  هل  أم  السعودية؟  النفطية 

الهجامت نتيجة رضبات صاروخية؟ 

وإذا كانت نتيجة رضبات صاروخية، 

الدفاع  أنظمة  لها  تتصد  مل  ملاذا 

الجوي السعودية؟ هل شنت هذه 

الهجامت من املناطق التي يسيطر 

أماكن  من  أم  الحوثيون،  عليها 

اخرى؟ وهل من احتامل أن تكون 

املجموعات املسلحة املوالية إليران 

يف العراق ضالعة يف األمر؟ أو حتى 

إيران نفسها؟

األمرييك  الخارجية  وزير  ترسع 

مايك بومبيو بتوجيه أصابع االتهام 

إىل إيران، فقد فعل ذلك قبل توفر 

واضحة.  استخبارية  معلومات  أي 

وبالتأكيد، مل يوفر املسؤول األمرييك 

الرأي  القناع  موثوقة  معلومات  أي 

العام.

الهجامت  وقوع  من  ساعات  بعد 

األخرية، اشارت مصادر أمريكية إىل 

سقطت  موقعا   17 هناك  كان  أنه 

أن  وأضافت  املتفجرات،  فيها 

أو  الشامل  من  جاءت  الهجامت 

الشامل الغريب - أي من العراق أو 

إىل  يقع  الذي  اليمن  وليس  إيران، 

الجنوب.

باملزيد  باالدالء  األمريكيون  ووعد 

من املعلومات مبرور الوقت، بينام 

يقومون بفحص عدد من املسرّيات 

إىل  تصل  مل  التي  الصواريخ  أو 

اهدافها.

إليران عالقات وطيدة مع الحوثيني، 

وما من شك يف أنها كانت الالعب 

تطوير  من  متكينهم  يف  الرئييس 

كان  إن  املدى،  بعيدة  قدراتهم 

ذلك من خالل الطائرات املسرّية أو 

الصواريخ.

ففي عام 2018، أشار تقرير أصدرته 

لجنة خرباء تابعة لألمم املتحدة إىل 

الحوثيني  طائرة  بني  الكبري  الشبه 

والطائرة  »قاصف1-«  املسرية 

ففي  »أبابيل-يت«.  اإليرانية  املسرية 

النطاق،  وواسعة  معمقة  دراسة 

بانتهاك  إيران  اللجنة  اتهمت هذه 

حظر األسلحة املفروض عىل اليمن 

وبتزويد الحوثيني بطيف واسع من 

األسلحة.

يف  البحوث  منظمة  وتوصلت 

 Conflict  ( الرصاعات  اسلحة 

 )Armament Research

املستقلة إىل نتائج مشابهة يف آذار 

/ مارس 2017، يف دراسة ركزت عىل 

مجال  يف  للحوثيني  إيران  مساعدة 

الطائرات املسرّية.

لطائريت  األقىص  املدى  ولكن 

قاصف1- وأبابيل-يت ال يتعدى 150 

وتبلغ  األحوال.  احسن  يف  كيلومرتا 

املسافة بني الحدود اليمنية وحقل 

اذا  ولذا،  كيلومرتا.   770 الخريص 

نفذت  قد  األخرية  الهجامت  كانت 

ان  البد  مسرية،  طائرات  بواسطة 

ذات  الطائرات  هذه  تكون  تكون 

تصميم مختلف جدا وذات مديات 

أكرب وموثوقية أعىل.

ورمبا  إليران  أن  فيه  الشك  مام 

تسليحية  منظومات  الحوثيني 

توجد  ال  ولكن  املدى،  بعيدة 

براهني إىل اآلن عىل استخدام هذه 

ومن  اليمنية.  الحرب  يف  القدرات 

املمكن أن يكون الهجوم األخري قد 

طراز  من  صاروخ  باستخدام  نفذ 

أو  العراق  من  أطلق  رمبا  »كروز«، 

األسئلة  هذه  تأكيد  ولكن  إيران، 

معلومات  عىل  الحصول  يتطلب 

استخبارية موثوقة.

ليست  األحوال،  بعض  يف  ولكن 

أهمية،  ذات  الدقيقة  التفاصيل 

وقع  قد  الديبلومايس  فالرضر 

فعال. الواليات املتحدة والسعودية 

أن  ويبدو  إليران،  لدودان  عدوان 

قد  ترامب  األمرييك  الرئيس  ادارة 

إيران  تتهم  أنها  إذ  أمرها  حزمت 

مبهاجمة السفن يف الخليج. وكانت 

نفط  ناقلة  احتجزت  قد  إيران 

بريطانية يف الخليج، ولكن يجب أن 

يقال إن ذلك حصل بعد أن شاركت 

القوات الربيطانية يف احتجاز ناقلة 

نفط ايرانية قرب جبل طارق.

أما فيام يتعلق األمر بفريق ترامب، 

عن  املسؤولون  هم  اإليرانيني  فإن 

التي  االسرتاتيجية  الحوثية  الحملة 

النفطية  التحتية  البنية  تستهدف 

السعودية.

يتمحور السؤال اآلن حول ما الذي 

والسعوديون  األمريكيون  سيتمكن 

بامكانهم  كان  اذا  وما  يفعلوه،  أن 

فعل أي يشء أصال.

الجواب: ليس الكثري.

متاما  منحازة  املتحدة  فالواليات 

للسعودية، رغم املعارضة املتصاعدة 

للحرب اليمنية يف الكونغرس حيث 

أن  النواب  من  متزايد  عدد  يرى 

عىل  السعودية  الجوية  الحملة 

أثرها  وأن  مغزى،  ذات  غري  اليمن 

ال يعدو تحويل بلد فقري إىل كارثة 

انسانية.

للهجامت  محرّي  جانب  مثة  ولكن 

البنية  استهدفت  التي  األخرية 

التحتية النفطية السعودية.

الذي  القوي  العلني  الدعم  فرغم 

للسعوديني،  ترامب  ادارة  أبدته 

»القدر  تسليط  تركيزها عىل  ورغم 

األكرب من الضغط« عىل إيران، ففي 

رسائل  واشنطن  ترسل  الحقيقة 

متباينة إىل طهران.

اجراء  يف  راغب  ترامب  أن  فيبدو 

عىل  االيراين  نظريه  مع  مبارش  لقاء 

العامة  الجمعية  هامش اجتامعات 

الرئيس  وكان  املتحدة،  لألمم 

قريبة  األمرييك قد فصل منذ فرتة 

جون  القومي،  لألمن  مستشاره 

بولتون، الذي كان من كبار الدعاة 

اىل تغيري النظام الحاكم يف إيران.

وحلفائها  إيران،  أن  الحقيقة  يف 

الحوثيني، يخوضون حربا كالسيكية 

»حربا  القوي،  ضد  للضعيف 

العلوم  كتب  تصفها  كام  هجينة« 

تستقي  الحرب  هذه  االسرتاتيجية. 

 - الروسية  التكتيكات  من  الكثري 

كاستخدام النفي والوكالء والحروب 

االلكرتونية واالعالمية.

ما  بكل  ترامب،  أن  طهران  تعرف 

وتهديد  غطرسة  من  عنه  معروف 

الواليات  يخرج  أن  يريد  وتقلب، 

العسكرية  الرصاعات  من  املتحدة 

جديدة.  رصاعات  يف  يدخلها  وأال 

بتسليط  لإليرانيني  يسمح  وهذا 

»ضغوط قوية« خاصة بهم.

أن  فيتمثل يف  الحقيقي  الخطر  أما 

إىل  يؤدي  قد  التقدير  يف  خطأ  أي 

حرب شاملة، وهو أمر ال يريده أي 

من األطراف.
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فيلي /  علي حسني  علي

أكثر سبعة مواقع 
إثارة للجدل في العالم 
بينها قبر في العراق

هناك أماكن تتسم بالغموض، ويثار كثير من 
الجدل حولها، ومن بينها موقع قبر الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين، ومسقط 
رأس هتلر، وقبر ستالين السري في 

موسكو.

قرب صدام حسني

من  حسني  بصدام  اإلطاحة  بعد 

السلطة يف أبريل/نيسان 2003، وبعد 

العراق  ديكتاتور  عوقب  أعوام  ثالثة 

باإلعدام شنقا.

رأسه  وُدفن جثامن صدام يف مسقط 

ديسمرب/كانون   31 يوم  تكريت  يف 

األول 2006، يف رضيح بدا أنه محمّي 

من الهجامت عىل أيدي خصومه.

وتعترب تكريت معقال للمسلمني الُسنة 

يف بلد تقطنه أغلبية شيعية.

يس  يب  البي  غطت   ،2015 يف  لكن 

بني  اقتتال  يف  الرضيح  هذا  تدمري 

شيعية  وميليشيات  عراقية  قوات 

مسلحة  وفصائل  إيران  من  مدعومة 

تابعة لتنظيم الدولة.

صدام  رفات  أن  أعلنوا  محليني  لكن 

قبل  عنه  ُيكشف  مل  مكان  إىل  ُنقلت 

عام  الدولة  تنظيم  مسلحي  وصول 

.2014

وادي الشهداء

فرانكو ُدفن يف وادي الشهداء رغم أنه 

مل ميت يف الحرب األهلية اإلسبانية

أزيح الستار عن ُنصب وادي الشهداء 

يف األول من أبريل/نيسان 1959، بعد 

نحو 20 عاما من العمل يف تشييده.

فرانسيسكو  اإلسباين  الديكتاتور  وكان 

رمزا  بتشييده  أمر  الذي  هو  فرانكو 

بعد  واملصالحة،  املايض  لدفن  وطنيا 

أن انتهاء الحرب األهلية )-1936
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التي  الحرب  تلك   .)1939

قسمت إسبانيا وسقط ضحيتها 

مئات اآلالف من القتىل.

لكن موقع الُنصب عىل تخوم العاصمة 

مدريد أصبح قضية خالفية عام 1975 

فرانكو  الجرنال  جثامن  أضيف  عندما 

نفسه إىل الجثامني املدفونة فيه - 

وكان فرانكو هو الشخص الوحيد 

بني هؤالء الذي مل يلق حتفه يف 

الحرب األهلية.

وادي  صار  الحني،  ذلك  ومنذ 

الزعيم  ألنصار  مزارا  الشهداء 

الفايش، رغم وجود ترشيع راهن 

مؤيدة  مسريات  خروج  يحظر 

لفرانكو.

ولسنوات انشغلت الحكومة اإلسبانية 

فرانكو،  لرفات  إيجاد حل  يف محاولة 

ويف الـ 24 من سبتمرب/أيلول حكمت 

املحكمة العليا يف إسبانيا برضورة نقل 

بقايا الديكتاتور إىل مكان آخر.

إن(،  آم  )براوناو  هتلر  رأس  مسقط 

النمسا

تقويض  تريد  النمساوية  السلطات 

املبنى الذي ُولد فيه هتلر

للوهلة األوىل، ال يشء ملفت للنظر يف 

البناء القائم يف 15 سالزبورغر 

الشوارع  أحد  فورستادت، 

آم  »بروناو  بلدة  يف  الرئيسية 

إن« عىل الحدود النمساوية.

أن  مبجرد  يتغري  ذلك  لكن 

يلحظ املرء ذلك النقش باللغة 

الُنصب،  شاهد  عىل  األملانية 

من  املاليني  عن  يحيك  والذي 

ضحايا الفاشية.

إن هذا البناء هو مسقط رأس أدولف 

هتلر عام 1889. ويشهد هذا العنوان 

جامعات  بها  تقوم  سنوية  زيارات 

ميالد  بيوم  لالحتفال  الجدد  النازيني 

هتلر.

البناء  النمساوية  الحكومة  واشرتت 

دوالر  ألف   350 مقابل   2016 عام 

لكن  لهدمه.  خططها  عن  وكشفت 

بومر،  غريلندا  للبناء،  السابقة  املالكة 

رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة.

بتغريم  املختصة  املحكمة  وأمرت 

الحكومة 1.7 مليون دوالر - وأىت قرار 

التاريخية  األهمية  ِذكر  املحكمة عىل 

للمكان كأحد عوامل زيادة سعره.

بريدابيو،   - موسوليني  بينيتو  رضيح 

إيطاليا

التحية  يؤدي  متطرف  مييني  منارص 

رضيح  من  مقربة  عند  الفاشية 

موسوليني يف بريدابيو

متاما كام يحيي النازيون الجدد ذكرى 

إن(،  آم  )براوناو  يف  هتلر  ميالد 

كذلك يتم االحتفال بزعيم إيطاليا 

الفايش، بينيتو موسوليني.

من  اآلالف  عرشات  ويحج 

إىل  سنويا  مرات  ثالث  األشخاص 

البلدة الشاملية الصغرية بريدابيو، 

ويقصد  موسوليني.  رأس  مسقط 

يف  الزعيم  رضيح  الزوار  هؤالء 

جبانة سان كاسيانو.

بإحياء  موسوليني  محبو  يكتفي  وال 

ذكرى ميالده )29 يوليو/متوز 1883( 

محاكمة  بال  )ميدانيا  وفاته  وذكرى 

يف 28 أبريل/نيسان 1945(، بل إنهم 

السنوية  بالذكرى  كذلك  يحتفلون 

أكتوبر/  29-27( روما  إىل  للزحف 

وصلت  والذي   )1922 األول  ترشين 

عربه الفاشية إىل السلطة يف إيطاليا.

حيث  أملانيا،  يف  األوضاع  وبخالف 

القوانني صارمة بخصوص إرث النازية، 

من  أكرب  قدرا  لديها  إيطاليا  فإن 

التسامح مع إرث موسوليني.

يف   - بوت  بول  منزل 

ريب،  سيم  منطقة 

كمبوديا

رضيح بول بوت قائم 

عىل  نائية  منطقة  يف 

حدود  من  مقربة 

تايلند

قائد الحزب الشيوعي 

يف كمبوتشيا )االسم السابق لكمبوديا 

قبل عام 1976(، بول بوت أرشف عىل 

الجامعي  القتل  عمليات  من  حملة 

وأعامل السخرة يف حقبة السبعينيات 

املايض، والتي أسفرت عن  القرن  من 

مقتل ما يقرب من ثالثة ماليني إنسان 

يف البلد الواقع يف جنوب رشقي آسيا.

اإلقامة  قيد  وهو  بوت  بول  وقىض 

الجربية يف أبريل/نيسان 1998 وُيفَتح 

فضال  إقامته،  مقر  الزائرين  أمام 

جثته  فيه  ُحرقت  الذي  املكان  عن 

إطارات  من  كومة  فوق  عجل  عىل 

السيارات.

متحف ستالني - غوري، جورجيا

يؤمه  مزار  غوري  يف  ستالني  متحف 

أنصار ديكتاتور السوفيت السابق

يف عام 1961، أقدم الزعيم الشيوعي 

نقل  خطوة  عىل  خروشوف  نيكيتا 

جوزيف  السابق  الزعيم  جثامن 

لرضيح  املجاورة  املقربة  من  ستالني 

فالدميري لينني.

ستالني، الذي ُينَسب لنظامه الشمويل 

جامعي  قمع  حمالت  عىل  اإلرشاف 

من  اآلالف  ومئات  عرقي  وتطهري 

يف  التسبب  عن  فضال  اإلعدامات، 

مجاعات سقط جراءها ماليني البرش، 

ترقد بقايا عظامه اآلن يف مقربة رسية 

عند أحد أسوار الكرملني يف موسكو.

يف  مختلفة  جّد  القصة  أن  إال 

مسقط رأس ستالني، ومدينة غوري 

الجورجية؛ والتي تضم متحفا خاصا 

بالديكتاتور السابق، ُمقاما إىل جوار 

عام  ستالني  فيه  ُولد  الذي  البيت 

.1978

ه املعجبون  ويعترب املتحف مزارا يؤمُّ

سامء  يف  المعا  اسمه  ظل  برجل 

االتحاد السوفيتي لعقود، لكنه كذلك 

نفس الرجل الذي شهد اجتياحا دمويا 

الجيش  أيدي  عىل  رأسه  ملسقط 

األحمر عام 1921.

إيتاغوي،   - إسكوبار  بابلو  رضيح 

كولومبيا

عىل  رضيحه  يزورون  إسكوبار  محبو 

مقربة من ميديلني

كان ميكن لـ ستيف سيمونز أال يكون 

أكرث من مجرد سائح شغوف باألساطري 

الذي  اسكوبار،  بابلو  حول  املنسوجة 

يعد أشهر تاجر مخدرات عىل اإلطالق.

لكن سيمونز، السائح القادم من ويلز، 

السلطات  وقع يف مشكلة خطرية مع 

الكامريا  رصدته  عندما  الكولومبية 

يتعاطى  يبدو  ما  عىل  كان  بينام 

الكوكايني يف رضيح إسكوبار، يف مدينة 

بالقرب من ميديلني، حيث  إيتاغوي، 

قتلته الرشطة بالرصاص عام 1993.

كولومبيا  دخول  من  سيمونز  وُمنع 

حال  الذي  األمر  أعوام،  خمسة  ملدة 

وابنتيه  صديقته  رؤية  وبني  بينه 

تهديدات  سيمونز  تلقى  كام  التوأم، 

بالقتل.

مسؤوال  كان  إسكوبار  أن  وُيعتقد 

شخص،  آالف  خمسة  نحو  وفاة  عن 

وقد  أنصار،  له  يزال  ال  ذلك  ومع 

زادت شهرته عندما ُصوِّرْت حياته يف 

من  »ناركوس«  اسم  يحمل  مسلسل 

إنتاج رشكة نتفليكس.

السياحيني  املرشدين  من  كثري  ويقوم 

لألماكن  سياحية  بجوالت  ميديلني  يف 

ذات الصلة باسكوبار.



الغارات  أن  من  األمرييك  سرتاتفور  مركز  حذر 

الجوية التي شنتها إرسائيل مؤخرا عىل قواعد 

يف  إليران  املوالية  الشعبي  الحشد  لفصائل  عسكرية 

العراق ُتنذر باندالع حرب كبرية يف املنطقة.

ونوه املركز إىل أن مثة أسبابا قد تجعل العراق برميل 

البارود القادم يف املنطقة، مشريا إىل أن إلرسائيل دافعا 

عسكريا قويا لقصف مثل تلك املواقع ما دامت إيران 

تسعى لنقل بعض أسلحتها إىل العراق بعد الرضبات 

املتالحقة التي طالت عتادها يف سوريا.

إقدام إرسائيل  املركز -يف مقال تحلييل مطول-  وبرر 

عىل شن تلك الهجامت برغبتها يف الحيلولة دون أن 

تشكل تلك التعزيزات قوة ردع ُيعّول عليها يف مرسح 

عمليات جديد غري الجبهة اللبنانية التي تواجه فيها 

تل أبيب مقاتيل حزب الله.

أربع  داخل  دّوت  انفجارات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

األسابيع  خالل  الشعبي  الحشد  يستخدمها  قواعد 

املاضية، كان آخرها أمس األحد، واستهدف عجلتني له 

مبدينة القائم مبحافظة األنبار قرب الحدود العراقية 

السورية؛ مام اودى بحياة قيادي يف الحشد.

وعالوة عىل الدافع العسكري، فإن مثة باعثا سياسيا 

يف  املركز-  –حسب  يتمثل  الرضبات،  تلك  شن  وراء 

تطلع كتلة الليكود الحاكمة إىل الفوز يف االنتخابات 

العامة التي ستجرى يف 17 سبتمرب/أيلول املقبل.

تداعيات خطرية

لكن املركز يحذر مرة أخرى من أن إقدام إرسائيل عىل 

توسيع رقعة عملياتها العسكرية ستكون له تداعيات 

وإيران  املتحدة  والواليات  العراق  عىل  خطرية 

األرايض  إىل  القتال  ستنقل  ألنها  نفسها،  وإرسائيل 

العراقية؛ مام سيثري مشاكل سياسية داخلية قد تؤثر 

عىل عالقات بغداد الخارجية.

تحقق  إذا  السيناريو  هذا  مثل  أن  املوقع  ويتوقع 

ألوان  مختلف  من  العراقيني  توحيد  إىل  فسيؤدي 
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عادل  الوزراء  رئيس  عىل  للضغط  السيايس  الطيف 

عبد املهدي ملنع انتهاكات إرسائيل للسيادة الوطنية 

العراقية.

التقلبات  الشاكلة  هذه  من  ضغط  وسيفاقم 

واالضطرابات يف النظام السيايس العراقي، األمر الذي 

سيخلق مشاكل لبغداد مع اثنتني من العواصم التي 

ال ترغب يف االبتعاد عنهام، وهام واشنطن وطهران.

فبعض الدوائر يف العراق ستسعى –يف هذه الحالة- 

تستطيع  ال  دامت  ما  املتحدة،  الواليات  معاقبة  إىل 

ذلك  شأن  ومن  إرسائيل،  عىل  باملثل  مبارشة  الرد 

الدولة  تلك  مع  األمريكية  األمنية  العالقة  ُيربك  أن 

بالواليات  املرتبطة  الرشكات  يعرض  قد  العربية؛ مام 

املتحدة واملصالح األمريكية لعمليات ثأرية من قوى 

مناهضة لواشنطن وإرسائيل داخل العراق.

االنتقامية  العمليات  أن  مقاله-  -يف  املوقع  ويرى 

وحدها،  العراق  يف  أمريكية  أهداف  عىل  تقترص  لن 

واإلمارات  السعودية  مثل  أخرى؛  دوال  ستطول  بل 

والبحرين، التي تسعى لتقارب أكرث مع إرسائيل.

العراقي ضد إرسائيل إىل درجة  وإذا احتدم الغضب 

أو  القوات األمريكية  قد تدفع إىل شن هجامت عىل 

إىل  إيران  يجر  رمبا  أمرييك  انتقام  أي  فإن  عتادها، 

رصاع بالوكالة، وقد يفيض إىل حرب أوسع نطاقا بني 

الواليات املتحدة وإيران.

من ناحية أخرى، فإن نجاح إرسائيل يف توسيع رقعة 

عملياتها إىل العراق من شأنه أن يجعلها أكرث جرأة يف 

تنفيذ إسرتاتيجيتها املناوئة إليران، ال سيام أنها تتمتع 

حاليا بدعم قوي من البيت األبيض.

األمرييك- يف شن  املركز  إرسائيل –حسب  تنظر  ورمبا 

من  أبعد  ساحات  يف  إيران  ضد  حزما«  »أشد  عمل 

بعمليات  القيام  الخيارات  أحد  يكون  وقد  العراق، 

استخباراتية يف اليمن، التي بات الحوثيون هناك جزءا 

من إسرتاتيجية إيران يف املنطقة.

فيلي / ياسر عماد

 تحليل امريكي 
يحذر من حرب كبيرة في المنطقة 

منطلقها العراق برميل البارود
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فيلي / مشتاق رمضان

ابن عمه يسرد تفاصيل الحالة الصحية 
للبغدادي ويفصح عن اهم موارد التنظيم



قبل اندحاره وطرده من املدن، 

شهد تنظيم داعش اإلرهايب يف 

فرتاته األخرية خالفات حادة  عصفت 

به ووصلت حد انقالب قادة مقاتلني 

املقاتلني  السيام  وعرب  أجانب 

لذلك كان  التونسيني والسبب  األبرز 

بكر  أبو  اإلرهايب  »الخليفة«  اختفاء 

البغدادي وتأخر ظهوره عىل الساحة، 

 بحسب اعرتافات أفراده. 

أثرها  تركت  خالفات  من  يجري  ما 

»هدوئه  يف  بقي  الذي  البغدادي  يف 

التعب  بان  عليه  قد  وكان  املعهود« 

مقرب  ينقل  ما  بحسب  واإلرهاق 

منه فضاًل عن املشاكل الصحية والتي 

متثلت  بإجرائه عملية جراحية يف إذنه 

اليرسى يف منطقة البو كامل السورية. 

عيل  إبراهيم  عيل  رباح  اإلرهايب 

ابن عم زعيم تنظيم داعش  البدري 

عيل  عواد  ابراهيم  إبراهيم  االرهايب 

وابن  البغدادي«  بكر  »ابو  البدري 

الذي  الطفولة  صديق  أيضاً،  خالته 

عمل يف ما  يسمى ديوان الزراعة من 

االرهايب  للتنظيم  املالية  املوارد  أهم 

العراقي  القضاء  أمام  اليوم  ميثل 

 وتنرش »القضاء« اعرتافاته الكاملة. 

اعرتافاته  معرض  يف  اإلرهايب  يروي 

أمام محكمة تحقيق الكرخ املختصة 

بينه  دار  ما  اإلرهاب  ابرز  بقضايا 

وبني ابن عمه يف اللقاء الوحيد الذي 

جمعهم منذ إعالن »دولة الخالفة«، 

والتحذير  للمنع  تعرضهم  فيام  اكد 

كأقرباء للخليفة من محاولة التقرب 

بيت بسيط صغري ال تتجاوز مساحته 

عريب  رجل  وكان  بصحبته  مرتاً   150

)سعودي(  جزراوي  انه  عليه  يبدو 

فبدأ يسألني عن أخباري وعن أحوايل 

نقل  مني  وطلب  األرسة   ومصري 

من  خشية  امن  مكان  اىل  العائالت 

تعرضهم ملكروه كون  املعارك أخذت 

تشتد فضاًل عن الخالفات التي بدأت 

تعصف بالتنظيم«. 

أبو  الخليفة  »أخربت  اإلرهايب  وقال 

بكر أن هناك خالفات حادة عصفت 

تأخر  اختفاؤك  او  سببها  بالتنظيم 

ظهورك عىل الساحة وادعاء املقاتلني 

العرب بعدم وجود خليفة حتى انه يف 

إحدى  املرات اثناء ما كنا متواجدين 

املقاتلني  احد  املساجد خرج  احد  يف 

يوجد  خليفة؟  ال  وقال  التونسيني 

متسائاًل بصوت عال: أين الخليفة؟«. 

اخربين  »البغدادي  ان  اىل  ونوه 

الذين  باألشخاص  غرقنا  بأننا  بالنص 

علم  كان  عىل  وانه  ضدنا  يعملون 

شقيقه وهو املكلف  بحاميته وحارسه 

من  مالحقته  من  خشية  الشخيص 

قبل األجهزة األمنية او معرفة مكان 

تواجده  لذلك مل أفكر حتى بالحديث 

باألمر«. 

األيام  احد  »يف  أنه  إىل  رباح  ولفت 

أثناء ما كنت متواجدا يف احد الدور 

اإلرهايب  حرض  يل  شعفة  منطقة  يف 

البغدادي  بكر  أبو  شقيق  احمد 

ال  بصحبة شخص  الشخيص  وحارسه 

مني  وطلب  هاجر  يكنى  ابو  اعرفه 

الذهاب معه إىل مكان مل يحدده«. 

ويؤكد »ركبت العجلة وهي نوع كيا 

ال  عيناي حتى  بعصب  وقاموا  حمل 

أمتكن من مشاهدة  الطريق او املكان 

الذي كنا قد ذهبنا اليه وبعد وصولنا 

اىل املكان وفتح عيني فوجئت بوجود 

بكر  ابو  الطفولة  وصديق  عمي   ابن 

البغدادي ما شكل صدمة يل ومفاجأة 

كربى مل أتوقعها قط«. 

ويوضح رباح »كان ابو بكر يقطن يف 

املختص بنظر قضايا جهاز املخابرات 

الوطني العراقي  والذي توىل التحقيق 

الضامنات  كافة  بتوفر  رباح  مع 

ديوان  يف  للعمل  »عينت  القانونية، 

 الزراعة/ قسم الرثوة الحيوانية حيث 

كان يقترص عميل عىل تربية االغنام 

اىل  االموال  وبيعها  وارسال  واملوايش 

بأن  بها«، منوهاً  املال للترصف  بيت 

مورداً  يشكل  كان  الزراعة  »ديوان 

 مالياً مهاًم للتنظيم فضاًل عن املوارد 

األخرى«. 

وزاد »عمل أوالدي الثالث يف املفارز 

العسكرية ضمن والية نينوى وأنيطت 

العسكرية  بهم واجبات ضد  القوات 

معهم  واالشتباك  املتقدمة  العراقية 

نينوى  وايل  من  أوامر  صدور  بعد 

التشكيالت  جميع  انذاك  بحل 

اإلدارية وتنسيب مقاتليها اىل املفارز 

العسكرية عند تقدم القوات لتحرير 

 املدينة«. 

وبني »عند تحرير مدينة املوصل من 

بصحبة  انتقلنا  العراقية  القوات  قبل 

وعملت  والية  الفرات  اىل  عائالتنا 

وبعد  ايضاً  الزراعة  ديوان  يف  هناك 

تقدم القوات لغرض تحرير محافظة 

الحدود اىل سوريا  االنبار  انتقلنا عرب 

منطقة شعفة تحديداً«. 

عمه  بابن  للقاء  محاوالته  وعن 

رباح  اإلرهايب  يتحدث  البغدادي 

ومنعا  من  عديدة  تحذيرات  »تلقينا 

بالخليفة  اللقاء  او  التقرب  محاولة 

ابو بكر البغدادي كأقرباء له من قبل 

له أو اللقاء به خشية من  مالحقته أو 

كشف مكان تواجده. 

مقرباً  »كنت  رباح  االرهايب  ويقول 

من البغدادي، نشأنا معاً منذ الطفولة 

وافرتقنا نهاية  الثامنينات عندما انتقل 

للدراسة يف بغداد حتى حصوله عىل 

الفرتة  الدكتوراه، وخالل تلك  شهادة 

 كنا نلتقي بني الحني واآلخر«. 

هادئا  البغدادي  »كان  ويضيف 

املتطرفة  االفكار  عن  وبعيدا 

من   2007 عام  اعتقل  واملتشددة، 

يف  ووضع  االمريكية  القوات   قبل 

املعتقل  من  وخرج  بوكا،  معتقل 

عام 2008 وعندها التقيت  به وكان 

اللقاء االخري قبل توليه خالفة )تنظيم 

الدولة اإلسالمية( ومل يظهر عليه أي 

اختالف يف  شخصيته«، مؤكداً »علمت 

أصبح مطاردا  بأنه  العام 2010  بعد 

صفوف  التنظيامت  يف  النخراطه 

اإلرهابية«. 

صالح  يف  الدور  قضاء  اسكن   «كنت 

الدين يف الوقت الذي أعلن التنظيم 

بعض  املحافظات  عىل  سيطرته 

من  ثالثة  انتمى  قد  وكان  واملدن، 

اغلب  ألن  للتنظيم  الستة  أوالدي 

انتموا  نسكنها  املنطقة  التي  سكان 

ورددوا البيعة وانتقلت بعد ذلك اىل 

ورددت  نينوى  والية  التمكني؛  ارض 

الوالية  رشعي  امام  هناك   البيعة 

واملكنى ابو مصطفى بيعات«، يروي 

اإلرهايب. 

القايض  امام  اعرتافاته  يف  ويذكر 

الخالفات  هذه  يحدث،  ما  بكل 

أخذت تشتد حتى تطور األمر ليصل 

مقاتلون  قاده  مرحلة  االنقالب  اىل 

من  »ابرز  أن  مبيناً  أجانب وعرب«، 

بعدم  ويدعي  للخالفات  يروج  كان 

يف  التونسيون  هم  خليفة   وجود 

أيضاً  نعاين  وكنا  التنظيم،  صفوف 

من السعوديني املنخرطني  يف صفوف 

املبالغ  وتطرفهم  لتشددهم  التنظيم 

فيه«. 

وبني رباح أن »الخليفة كان قد بان 

وعالمات  واإلرهاق  التعب  عليه 

امل  يعاين  من  وكان  السن  يف  التقدم 

نتيجة للعملية الجراحية التي أجراها 

يف إذنه اليرسى يف منطقة البو كامل 

السورية ». 

بعيداً  البغدادي  يكن  »مل  وأضاف 

حيث  السورية  شعفة  منطقة  من 

للوصول  اىل  الوقت  من  استغرقنا 

الذي كان ميكث فيه من 10  املكان 

إىل 15 دقيقة من مكان تواجده لحني 

إليه ما  يدل عىل ان املكان  الوصول 

او خارج املنطقة عىل  مل يكن بعيداً 

األقل«. 

بكر  ابو  »ودعني  قوله  واكمل    

نفسها  بالطريقة  البغدادي وخرجت 

معصوب  العينني  بها  دخلت  التي 

وكان قد كرمني مببلغ من املال وكنت 

انا الوحيد من أقربائه الذي التقيت 

فيه وهو  اللقاء األول واألخري بعد ان 

أصبح ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم 

الدولة اإلسالمية«. 
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بأننا  بالنص  اخبرني  البغدادي   «
يعملون  الذين  باألشخاص  غرقنا 
ضدنا وانه كان  على علم بكل ما 
يحدث، هذه الخالفات أخذت تشتد 
حتى تطور األمر ليصل الى مرحلة 
أجانب  مقاتلون  قاده   االنقالب 

وعرب«.
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اي دولة معنية تريد حقا مواجهة التطرف واإلرهاب عليها 

اوال ان تفهم وتعرتف بالعوامل واالسباب التي ساعدت عىل 

وجوده , ومن ثم  رسم سياسة عامة لهذه املواجهة ، فالعالج من 

التطرف واإلرهاب يايت من خالل :

1. رضورة ان يكون التحول الدميقراطي  واملشاركة عنرص اساس 

التعبري  فرص  إتاحة  يعني  وهذا   ، السيايس  العمل  عنارص  من 

السيايس ، وتداول السلطة ، ونزاهة االنتخابات ، ومامرسة الرقابة 

الشعبية.

2.  الرتكيز عىل الواقع الرتبوي للطفل وابعاده عن كل ثقافة عدائية 

3.  االهتامم بالربامج  التعليمية ملا لها مكانه مهمة ومؤثرة

التيارات  مع  التعامل  يف  األنظمة  بعض  تجارب  عىل  التعرف   .4

اإلسالمية املعارضة.

5.  عىل املثقفني ان يتحول جهدهم اىل اعامل تنويرية شعبية .

6.  اعادة النظر يف اسلوب املؤسسات االسالمية  يف مجال االرشاد 

والتوجيه وان تنفتح هذه املؤسسات عىل العامل  .

قيم  يضمن  مبا   ، واالسالمي  القومي  الرتاث  يف  النظر  إعادة   .7

 ، املرأة  دور  وإبراز   ، الفكرية  والحرية   ، السياسية  التعددية 

والشورى.

8. تكثيف الحوارات الوطنية  والتي بدورها تعزز صياغة التوجهات 

العامة وبالتايل تضمن املشاركة الوطنية يف مواجهة االزمات. 

9. التزام االجهزة االمنية بالقوانني يف تعاطيها مع ملف االرهاب 

ومواجهتها والتنسيق مع األجهزة االعالمية ايضا . مبعنى آخر عدم 

القيام باعامل مستفزة او معززة للتعصب واالرهاب من حيث ال 

تددري 

واالجتامعية   االقتصادية  للمشكالت  جذرية  حلول  ايجاد   .10

خاصة املتعلقة بالشباب .

11. تكريس ثقافة املجتمع املدين .

الى الدول ذات االغلبية االسالمية التي تريد محاربة االرهاب
د. سوزان ئاميدي



أكرث من 36 ألف كيلوغرام أسقطتها 

الثالثاء  الدويل  التحالف  طائرات 

قائد  وصفها  التي  كنعوص«  »جزيرة  عىل 

املشرتكة  القوات  يف  الخاصة  املهامت 

داعش  جزيرة  هيل  إيريك  جرنال  ميجور 

»املوبوءة«.

عىل  فيديو  رشيط  الدويل  التحالف  ونرش 

تويرت يوثق الغارات الجوية وكمية القنابل 

باستخدام  املنطقة  عىل  أسقطت  التي 

للتحالف  تابعة   F35و  F15 مقاتالت 

بقيادة الواليات املتحدة.

وتأيت هذه الرضبات ضمن عملية أطلقتها 

مع  بالتنسيق  اإلرهاب  مكافحة  قوات 

األسود«  »الرتاب  سميت  الدويل  التحالف 

وبهدف مالحقة مسلحي داعش يف منطقة 

كنعوص.

أين تقع جزيرة كنعوص؟

إىل   30 نحو  بعد  عىل  كنعوص  قرية  تقع 

التابع  الرشقاط  قضاء  شامل  كيلومرتا   40

ملحافظ صالح الدين ويفصلها عن محافظة 

نينوى.

أو »زور كنعوص«  وتبعد جزيرة كنعوص 

وهي  القرية  شامل  كيلومرتات   10 نحو 

منطقة مليئة بالقصب غري مأهولة بالسكان 

ويحيط بها نهر دجلة من كل جانب هو ما 

جعل السكان يطلقون عليهم اسم جزيرة.

للحشد  التابعة   51 اللواء  قوات  وتسيطر 

العشائري عىل قرية كنعوص، لكن جزيرة 

قبل،  بالكامل من  تكن مؤمنة  كنعوص مل 

لصعوبة الوصول إليها، وفقا ملراسل راديو 

سوا يف صالح الدين.

ويعتقد أن تنظيم داعش كان ميتلك العديد 

من املضافات يف املنطقة ويستغل طبيعتها 

لالختباء  فيها  األشجار  وكثافة  الجغرافية 

وتنفيذ عمليات ضد قوات األمن العراقية.

موقع اسرتاتيجي

مهم  اسرتاتيجي  مبوقع  املنطقة  وتحظى 

ميكن  طرق  مفرتق  مبثابة  كانت  باعتبارها 

كركوك  محافظات  إىل  الوصول  خالله  من 

ودياىل وصالح الدين واألنبار ونينوى، كام 

أن لديها اتصاال جغرافيا مبناطق قريبة من 

الحدود العراقية مع سوريا.

العمليات  قيادة  باسم  املتحدث  ويقول 

»جزيرة  إن  رسول  يحيى  العميد  املشرتكة 

كنعوص كانت من أهم املناطق التي يختبأ 

مبثابة  وكانت  داعش  تنظيم  عنارص  بها 

لهم النهم يعتقدون أن قوات  مأوى أمن 

االمن العراقية مل تكن قادرة عىل الوصول 

إليهم«.

»الحرة«  ملوقع  رسول يف حديث  ويضيف 

أن »املعلومات املتوفرة لدى قوات األمن 

العراقية تشري إىل عددا من عنارص القادمني 

جزيرة  يف  يختبؤون  كانوا  سوريا  من 

كنعوص منذ فرتة«.

عنارص  عدد  عن  تفاصيل  رسول  يعط  ومل 

الذين  أو  املنطقة  يف  املتواجدين  داعش 

إىل  أشار  لكنه  الجوية  الرضبات  يف  قتلوا 

أن الغارات أسفرت عن تدمري مواقع تابعة 

للتنظيم وتدمري مخازن أسلحة وزوارق«.

ويقول مراسل راديو سوا يف صالح الدين إن 

معلومات حصل عليها من مصادر موثوقة 

تنظيم  عنارص  من  كبرية  أعدادا  أن  تؤكد 

داعش كانوا يتواجدون يف جزيرة كنعوص.

داعش  مسلحي  من  »عددا  أن  ويضيف 

وعرة  جبلية  مناطق  اىل  الهروب  حاولوا 

الغارات  لكن  الزوارق  باستخدام  قريبة 

أجهزت عليهم«.

بخاليا  يحتفظ  داعش  تنظيم  يزال  ال  و 

نامئة تنشط يف بعض األحيان وخصوصا يف 

سوريا،  مع  الحدودية  الصحراوية  املناطق 

اعتداءات  تنفيذ  عىل  قادرة  تزال  وال 

مامثلة.

عمليات  يف  األمريكية  القوات  وتشارك 

يف  العراقية  القوات  جانب  إىل  عسكرية 

ملالحقة  الحدودية  الصحراوية  املناطق 

الخاليا النامئة لتنظيم داعش.

دعم  يف  كبري  دور  الدويل  للتحالف  وكان 

لطرد  معاركها  خالل  العراقية  القوات 

تنظيم داعش من البالد، وإعالن »النرص« 

من  أكرث  بعد  العام 2017،  نهاية  يف  عليه 

ثالث سنوات من املعارك الدامية.
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فيلي /  ايمان حبيب

حقائق مثيرة عن الجزيرة الموبوءة في العراق
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النازحني  آالف  مصري  أن  يبدو 

عائالت  سيام  ال  العراق،  يف 

قسوة  بني  مرتنحاً  سيبقى  الدواعش، 

املخيامت وحرمانها، وبني رفض العديد 

من املناطق استقبالهم أو عودتهم إىل 

ديارهم.

أهايل  أصوات  االثنني،  تصاعدت،  فقد 

استقبال  رافضة  الدين  محافظة صالح 

»عائالت الدواعش« يف املدينة، بعد أن 

تم ترحيلهم من مدينة املوصل باتجاه 

محافظاتهم.

استقبال  الرشقاط  قضاء  أهايل  ورفض 

القضاء،  مخيامت  يف  النازحني  هؤالء 

أبنائهم  قتلة  عائالت  أنهم  معتربين 

داعش،  تنظيم  يد  عىل  سقطوا  الذين 

كل  من  معروف  بعضهم  أن  سيام  ال 

التنظيم  سيطرة  فرتة  خالل  السكان 

عىل املدينة منذ حزيران 2014.

قوبلت  الذي  الشعبي  الرفض  وبعد 

به تلك العائالت يف الرشقاط، اتخذت 

العراقية املعنية قرار نقلهم  السلطات 

لكن  بغداد،  تكريت شامل  مدينة  إىل 

األهايل خرجوا بدورهم، مطالبني بعدم 

أنهم  املدينة، ومعتربين  استقبالهم يف 

قنبلة موقوتة.

قنبلة موقوتة

يارس  قال  الرفض،  هذا  عىل  وتعليقاً 

»نرفض  تكريت  سكان  أحد  النارصي، 

قنابل  ألنهم  الدواعش  عوائل  عودة 

باالتفاق  آمنة  أخرى  مناطق  نحو  أو 

مع العشائر«.

 400 اليوم  »نقلنا  القييس:  وأضاف 

الرشقاط،  إىل  نينوى  من  أتت  عائلة 

يف  الشهامة  مخيم  إىل  وبعدها 

تكريت«.

موقوتة، كام أنهم مل يتربأوا من أبنائهم 

ومشوا  ساندوهم  بل  التنظيم،  يف 

منهم  البعض  وصل  أن  إىل  معهم 

هرب  إىل  إشارة  يف  وتركيا،  سوريا  إىل 

عنارص داعش نحو سوريا وتركيا« .

العراقية  الحكومة  »نطالب  وأضاف: 

تكريت  يف  املخيامت  من  بإخراجهم 

ألن  منطقته،  حسب  كل  وإعادتهم 

سوف  وبقاءهم  تواجدهم  استمرار 

يزودون  ولرمبا  مبشاكل جمة،  يتسبب 

باملعلومات،  الدواعش  أبناءهم 

فيشكلون خطراً عىل السكان«.

من جانبه، أوضح قائم مقام الرشقاط 

رافق  كبرياً  لغطاً  أن   ، الدودح  عيل 

مخيامت  من  العائالت  تلك  نقل 

جنوب املوصل وديبكة وحامم العليل 

والجدعة.

نفذنا  وأضاف: »نحن كحكومة محلية 

قررت  فعندما  العراقية،  الدولة  أوامر 

النازحني،  ملف  غلق  الهجرة  وزارة 

محافظتها،  إىل  عائلة  كل  وإعادة 

تنتمي  التي  العائالت  معظم  أن  تبني 

قضاء  من  الدين،  إىل صالح  األصل  يف 

الرشقاط، كام أن معظم تلك العائالت 

أىت  لذا  أبناء يف صفوف داعش،  لديها 

رفض األهايل مدوياً وقاطعاً«.

عائالت من خارج صالح الدين

أكد عضو مجلس محافظة  املقابل،  يف 

القييس، أن  الدين خزعل حامد  صالح 

كام أوضح أن تلك الحادثة هي ما أثار 

مل  العائالت  تلك  أن  إىل  الفتاً  اللغط، 

كانت  بل  النزوح،  مخيامت  يف  تكن 

مع عنارص التنظيم يف نينوى وسوريا، 

وقتل  املعركة،  داعش  خرس  أن  وبعد 

من قتل، وهرب من هرب من عنارص 

عائالت  قدوم  هو  باملوضوع  الجديد 

من خارج املحافظة.

املحلية  »الحكومة  أن  أوضح  أنه  إال 

املشكلة  استوعبت  األمنية  واألجهزة 

العائالت  معظم  عادت  وقد  وحلتها، 

سواء باتجاه األماكن التي نزحت منها، 

لألقدار،  عوائلهم  تركوا  التنظيم، 

يف  النازحني  مخيامت  إىل  فلجأت 

»الهول« بسوريا وغريها من املخيامت 

السلطات املحلية  العراق. وأكد أن  يف 

تبحث عن حل إنساين لتلك العائالت.

من: العربية نت

فيلي /  ماجد محمد صالحان

ما مصير عوائل الدواعش في العراق؟
رفض شعبي الستقبال قنابل موقوتة .. 
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املفرتضة لـ«الجسد املثايل«.

أثناء التسّوق..

عاماً( بشكل   33( تعاين قصواء محمد 

أو  أسئلة  عرب  لها  اإلساءة  من  متكرر 

خاصة  سلوكيات،  أو  عابرة،  كلامت 

أثناء تسوقها يف متاجر املالبس إليجاد 

ما يناسبها.

مثاًل، تقول »ما إن أدخل املحل التجاري 

املعروضة  املالبس  بتقليب  وأرشع 

املقاسات  من  يناسبني  ما  الختيار 

حتى يبدأ صاحب املحل بلفظ عبارات 

عىل  يوجد  ال  مثل  باإلحراج،  تشعرين 

نفسك  تتعبي  ال  أو  مالبس،  مقاسك 

لألوزان  مالبس  لدينا  ليس  البحث  يف 

الكبرية«.

 95 تجاوز  وزنها  إن  قصواء  وتضيف 

عالجات  تعاطيها  بسبب  وذلك  كلغ، 

طبّية معّينة، مشريًة إىل أن »البعض ال 

يهتم ملشاعر الشخص البدين، وال يفكر 

إذا  وفيام  قولها  قبل  وكلامته  بسلوكه 

كانت جاحة أم ال«.

عىل  الحصول  أو  الزواج  فرصة  وُتعد 

التي  األمور  أحد  مناسب«  »عريس 

عاماً(   29( هاشم  سناء  عنها  تقول 

للفتيات  بالنسبة  املنال  »صعبة 

صاحبات األوزان املمتلئة، ألن الشباب 

ال ينظرون لهن كزوجات مناسبات«.

الوزن  إىل  االحتكام  أن  سناء  وتعتقد 

مضيفًة  »متييز«  الزواج  لتحديدخيار 

»يغّذي شعوري بأنني امرأة بال مشاعر 

حبيب  أو  برجل  االرتباط  تستحق  وال 

مثل الرشيقات من النساء«.

تجاه  الرجل  رأي  أتفهم  »رمبا  وتتابع: 

املثايل  الجسد  صورة  تتصاعد 

السنوات  يف  املثايل  والوزن 

أسهمت  معايري  عدة  وفق  املاضية، 

مثل  انتشارها،  يف  التواصل  مواقع 

صدر  أو  مؤخرة  مع  النحيل  الجسد 

عارضات  ركزت  ما  وهو  بارزين، 

األزياء و«الفاشينيستاز« عىل إبرازه يف 

صورهن املنشورة يف إنستغرام تحديداً.

بأجساد  أزياء  عارضات  ظهور  ورغم 

التجاري،  باملعنى  مثالية  وغري  ممتلئة 

وعارضات من ذوي اإلعاقةأو األمراض 

أن  إال  عاملية،  شهرة  اكتسنب  الجلدية 

لذلك  شيوعاً  واألكرث  املتكررة  الصورة 

الجسد »املفلرت« عرشات املرات.

ملنظمتني  استقصائية  دراسة  وكانت 

عىل  أجريت  صحيتني،  بريطانيتني 

 )24-18( بني  أعامرهم  شخص   1500

عام 2017، وصلت لنتيجة مفادها أن 

»األسوأ يف سبعة من  »إنستغرام« هو 

تأثريه  يتعلق  حول  خاصاً  معيارا   14

الجسم  وصورة  النوم  عىل  السلبي 

ومشاعر  اإللكرتوين  التحرش  وعملية 

القلق واالكتئاب والوحدة«.

وجاء يف الدراسة أن محتوى إنستغرام 

جعل الكثري من الفتيات يشعرن أنهن 

يعرضن  عاديات  أخريات  من  أقل 

ثيابهن كل يوم بأجساد نحيلة.

النساء  بعض  التقى  صوتك«  »ارفع 

دعونه  مام  يعانني  اللوايت  العراقيات 

مظهرهن،  لقاء  والتجريح«  »اإلساءة 

املمتلئة،  األجساد  صاحبات  من  وهن 

الشعور  يفقد  بدأ  بعضهن  أن  لدرجة 

بالرىض عن النفس جرّاء شيوع الصورة 

ولكن  النساء،  أجسام  حجم  أو  شكل 

ما ال أفهمه بالفعل هو رأي املرأة نحو 

تجاهها  تحمله  وما  أخرى،  امرأة  وزن 

تحاول  وكأنها  واضطهاد،  سخرية  من 

االنتقاص منها بشكل ما«.

الشعور بالخزي

تقول هنادي محسن )41 عاماً( إن أكرث 

ما يزعجها ويثري غضبها، بل ويدفعني 

الناس،  »نصائح  هو  بالخزي،  للشعور 

شخصياً،  تعرفهم  ال  الذين  من  خاصة 

األطعمة،  تناول  تقليل  رضورة  حول 

غري  برشاهة  تأكل  البدينة  وكأن 

متوقعة«.

وتضيف هنادي التي زاد وزنها مبارشة 

أعوام(:   3 )عمرها  طفلتها  والدة  بعد 

أريد عطفهم هذا عيّل، وتستفزين  »ال 

أو  )خطية  مثل  يقولونها  كلامت 

مسكينة سمينة(!«.

من جهتها، تقول الخبرية يف علم النفس 

االجتامعي الدكتورة برشى اليارسي، إن 

االجتامعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم 

لدرجة  الرشيقة،  املرأة  لفكرة  »روّجوا 

ما  بالوزن،  واألنوثة  الجامل  ربطهم 

يؤثر بشكل سلبي عىل النساء ورضاهن 

عن أنفسهن«.

وتضيف »نجد ذوات األجساد املمتلئة 

يشعرن بعدم الثقة بالنفس، ويبتعدن 

عن االختالط بالناس أو إقامة عالقات 

مع اآلخرين خشية األذى النفيس، حتى 

أن كثريات ينفعلن عضباً من جراء أية 

مزحة تتعلق بالوزن، ما يدفع بعضهن 

كأن  مفرط،  بشكل  أوزانهن  لزيادة 

املسألة تعمل بطريقة عكسية«.

فيلي / سندس مريزا

الفـاشينيـسـتاز  تأثـير  عراقـيات يشتكـين من 
نتعرّض للتجريح واإلساءة بسبب أجسادنا الممتلئة
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فيلي  /  محمد جمال

تلك  كل  بني  الوحيد  الجامع  إن 

املتناقضات هو خيال الفنان األمرييك 

راكوفيتز  مايكل  األصل  العراقي 

من  نوع  لخلق  ونزوعه  الجامح، 

من  تنقله  أعامله  ملشاهد  الصدمة 

املشاركة  إىل  السلبي  التلقي  حالة 

الفاعلة يف قلب التجربة الفنية التي 

ليست صدمة  وهي  أعامله.  تقدمها 

وعي  صدمة  بل  فحسب،  شكلية 

تهدف إىل إيقاظ وعي املشاهد وإثارة 

كثافة  يفرس  ما  وهذا  لديه،  األسئلة 

األفكار والرشوحات والتعليقات التي 

ترافق أعامله الفنية.

يقوم فن راكوفيتز عىل تحدي عوامل 

وإعادة  واالندثار  والتدمري  الغياب 

تجسيده  أو  وبعثه  تدمره  ما  إحياء 

فنية  وسائل  عرب  مختلفة  مبواد 

والشائع  األشياء  من  املهمل  تستثمر 

واملعاد تدويره. فرتاه يعيد بناء اآلثار 

العراقية املدمرة واملرسوقة باستخدام 

تغليف  أوراق  أو  فارغة  دبس  علب 

أو يقوم  حلويات ومنتجات غذائية، 

كتب  إنتاج  بإعادة  ذلك  بعكس 

النازيني  أيدي  عىل  احرتقت  مقدسة 

الحرب  خالل  جوي  قصف  يف  أو 

من  أحجار  ببقايا  الثانية  العاملية 

فجرهام  اللذين  األثريني  بوذا  متثايل 

مقاتلو طالبان يف باميان 

يعيد ترميم ما دُمر من آثار عراقية بطريقة فريدة

فنان يهودي عراقي

ما الذي يجمع بين 
جالل المنحوتات األثرية 
ومواد تغليف المنتجات 
الغذائية والحلويات وعلب 
األغذية الفارغة، أو بين 
الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر والمغني جون 
لينون وبين تاريخ فرقة 
البيتلز البريطانية وتاريخ 
حلم الوحدة العربية أو 
الصراع العربي اإلسرائيلي، 
أو بين زخارف المباني 
بطراز األرت ديكو ومذبحة 
األرمن في 1915، أو بين 
سكان أستراليا األصليين 
واألممية الثالثة؟

يلجأ راكوفيتز إىل إعادة بناء تلك القطع 
األثرية من خملفات مواد استهالكية، 
كعلب املواد الغذائية الفارغة وورق 

تغليف احللوايت وورق الصحف
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بأفغانستان، أو يعيد تشكيل زخارف 

»األرت ديكو« يف مباين اسطنبول من 

عظام يف إحالة إىل مذبحة األرمن.

جذور عراقية

ال تتوقف أعامل راكوفيتز عند حقل 

بل  محدد،  تشكييل  إبداعي  أو  فني 

الفنون  بني  الحواجز  تلك  تتحدى 

لتجمع بني حقول  املعرفية  والحقول 

)االستطيقا(  كالجامليات  مختلفة 

والسياسة والثقافة الشعبية. بحسب 

تقرير لبي يب يس

يف  جذورها  التعددية  تلك  وتجد 

راكوفيتز،  لعائلة  املتعددة  األصول 

نيويورك  يف  ولد  أمرييك  فنان  فهو 

من أرسة يهودية مهاجرة من العراق 

يرجع  املايض،  القرن  أربعينيات  يف 

عراقية  يهودية  أصول  إىل  نصفها 

الرشقية.  أوروبا  إىل  اآلخر  والنصف 

الهند  أمه يف مومباي يف  وقد ولدت 

حيث كانت عائلته تعمل يف التجارة 

ما بني الهند والعراق.

كوالج لراكوفيتز

وقادة  لزعامء  كوالج  راكوفيتز  وضع 

يف الرشق األوسط عىل غالف اسطوانة 

شهرية للبيتلز

العراق  يزر  مل  أنه  من  الرغم  وعىل 

أبدا، إال أن موروث طفولته وما كان 

بالعربية  أحاديث  من  إليه  يستمع 

يسمعه  وما  املهاجرة،  عائلته  داخل 

من  يتذوقه  ما  أو  موسيقى  من 

أطعمة عراقية، عادت لتنبعث لديه 

وتشكل ثيامت أساسية يف فنه الحقا.

طريقه  املوروث  هذا  وجد  وقد 

ظلت  الذي  راكوفيتز  إبداع  إىل 

والنزوح  الهجرة  مثل  موضوعات 

املكان  وغياب  الجذور  من  واالقتالع 

أو تدمريه، قضايا ضاغطة عىل ذاكرته 

ويحرص عىل أن يجعل من فنه وسيلة 

مقابلة  يف  أوضح  كام  أو  ملقاومتها، 

بقوله: »أحاول  سابقة مع يب يب يس 

تجري  التدمري  مشاهد   ... أجعل  أن 

بطريقة ما بشكل معاكس، ولكن من 

دون إنكارها«.

استضافه  الذي  املعرض  حرص  وقد 

أكرب  وهو  تشابل،  وايت  غالريي 

العاصمة  يف  لراكوفيتز  يقام  معرض 

الربيطانية، عىل تقديم صورة شاملة 

يف  الفنية  وأعامله  مشاريعه  ألبرز 

مراحل حياته املهنية املختلفة. وتوزع 

إىل  وقسم  الغالريي،  يف  طابقني  عىل 

التي  املنفصلة  القاعات  من  عدد 

املختلفة،  الفنية  مشاريعه  ضمت 

متعددة  معارض  وكأنها  تبدو  التي 

داخل معرض واحد.

أشباح منرود والثور املجنح

معرض مايكل راكوفيتز

تلك  بناء  إعادة  إىل  راكوفيتز  يلجأ 

مواد  مخلفات  من  األثرية  القطع 

الغذائية  املواد  كعلب  استهالكية، 

الحلويات  تغليف  وورق  الفارغة 

وورق الصحف

يجب  الخفي  »العدو  مرشوع  يحتل 

من  واسعة  مساحة  يوجد«  ال  أن 

معرض راكوفيتز، وهو مرشوع ضخم 

بدأ العمل به منذ عام 2007 ويهدف 

آالف  إحياء  أو  تجسيد  إعادة  إىل 

القطع من اآلثار العراقية التي ُدمرت 

الغزو األمرييك  ُفقدت يف أعقاب  أو 

التدمري  عمليات  يف  والحقا  للعراق، 

تنظيم  مسلحي  أيدي  عىل  املنظمة 

الدولة اإلسالمية.

تلك  بناء  إعادة  إىل  راكوفيتز  ويلجأ 

مواد  مخلفات  من  األثرية  القطع 

الغذائية  املواد  كعلب  استهالكية، 

الحلويات  تغليف  وورق  الفارغة 

ويلعب  شابه،  وما  الصحف  وورق 

العامل  هذا  بناء  إعادة  مفارقة  عىل 

حضارة  تقوضه  الذي  القديم 

يف  نعيش  التي  املعارصة  االستهالك 

خضمها من مخلفاتها نفسها.

استعارة  إىل  املفارقة  هذه  ومتتد 

يجب  الذي  الخفي  :«العدو  العنوان 

أال يوجد«، الذي استعاره من عنوان 

يف  املمتد  املوكب  شارع  أجزاء  أحد 

األثرية  بابل  مدينة  يف  عشتار  بوابة 

يف بالد ما بني النهرين، والتي يرتجمها 

 »Aj-Ipur-Shapu« األكادية  من 

وميكن ترجمتها أيضا »لن مير عدو«.

إعادة  تقع  املرشوع  هذا  قلب  ويف 

بناء الثور املجنح »الماسو« الذي كان 

الدولة  عاصمة  يف  نرغال  بوابة  أمام 

اآلشورية القدمية نينوى، والذي دمره 

يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مسلحو 

عام 2015.

 10 من  أكرث  راكوفيتز  استخدم  وقد 

الفارغة،  الدبس  علب  من  آالف 

األبرز  الصناعي  املنتج  هو  والدبس 

من  بإنتاجه  يشتهر  الذي  العراق  يف 

أجود أنواع التمر الذي ُتثمره أشجار 

الثور املجنح يف  النخيل فيه، ونصب 

يف  الرابعة  القاعدة  عىل   2018 عام 

ساحة الطرف األغر )ترافلغر سكوير( 

يف قلب العاصمة الربيطانية لندن.

ويف متوز/يوليو املايض، نرش راكوفيتز 

كتابا عن الطبخ واألكالت التي تعتمد 

عىل الدبس العراقي، مستعريا عنوانه 

النبوي »ال يجوع أهل  الحديث  من 

له  وسبق  التمر«.  عندهم  بيت 

والطعام  الطبخ  فكرة  استثمر  أن 

الذي  العدو«  »مطبخ  مرشوعه  يف 

اعتمد عىل وصفات ألطعمة بغدادية 

مطبخ  بعمل  وقام  أمه،  مبساعدة 

تدور  صغرية  شاحنة  يف  إلعدادها 

األطعمة  لتقدم  األمريكية  املدن  يف 

عىل  الحرب  مع  بالتزامن  العراقية 

استعان  وقد   ،2003 عام  يف  العراق 

يف  خدموا  قدامي  مبحاربني  الحقا 

لتقديم  العراق  يف  األمرييك  الجيش 

هذه األطعمة.

كام ظل لسنوات يقيم ورش عمل 
وضع راكوفيتز كوالج لزعماء وقادة يف الشرق األوسط على غالف اسطوانة شهرية للبيتلز

احاول أن أجعل ... 
مشاهد التدمري جتري 
بطريقة ما بشكل معاكس، 
ولكن من دون إنكارها
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لألمريكيني،  العراقي  الطبخ  لتعليم 

الخصوص.  وجه  عىل  ولألطفال 

تقديم  فضاء  يصبح  أن  مستثمرا 

عن  للمناقشات  مناسبة  الطعام 

من  كثري  لتبديد  والحرب  العراق 

املضللة  واملفاهيم  النمطية  الصور 

والخاطئة التي تكتنف رؤية اآلخر يف 

الغالب يف الثقافة الشعبية.

طقم  برشاء  قام  ذاته  السياق  ويف 

أحد  من  مرسوق  صينية  صحون 

قصور الرئيس العراقي السابق صدام 

حسني من موقع إي باي، واستخدمها 

لتقديم الدبس والرايش )الطحينة( يف 

مطعم يف نيويورك.

يلعب  املرشوع  هذا  ويف 

كلمة  بني  التشابه  عىل  راكوفيتز 

وضيافة   »hostility« عدوانية 

»hospitality« يف اللفظ اإلنجليزي، 

واحد  حرف  إضافة  تقلب  حيث 

العدوان إىل ضيافة وترحيب.

بعد اجتامعي

مايكل راكوفيتز

أجعل  أن  »أحاول  راكوفيتز:  يقول 

بطريقة  تجري  التدمري  مشاهد   ...

دون  من  ولكن  معاكس،  بشكل  ما 

إنكارها«

حارضا  االجتامعي  البعد  هذا  ويظل 

ملبنى  بالستيكيا  مجسام  لرنى  ذاته 

يف  شعبي  إسكان  مرشوع  ُمجمع 

سانت لويس بوالية ميسوري، صممه 

ياماسايك  مينورو  الشهري  املعامري 

مبنى  مصمم  )وهو   ،1956 عام 

نيويورك(،  يف  العاملي  التجارة  مركز 

يف  شخص،  آالف   10 نحو  إلسكان 

يحرص  الحداثوية  اليوتوبيا  يشبه  ما 

مفتوحة  فضاءات  خلق  عىل  فيها 

املباين،  وسط  خرضاء  ومساحات 

أدت  التنفيذ  يف  مشكالت  أن  بيد 

كام  املساحات،  هذه  حذف  إىل 

مكان  إىل  الحقا  املرشوع  استحال 

للسود  واالجتامعي  العرقي  للعزل 

والطبقات الفقرية، وقد فجرت املباين 

الحقا يف عام 1970 واستخدم ركامها 

لخلق تالل عالية استخدمت كأماكن 

لفيالت راقية لألغنياء فوقها.

هذا  راكوفيتز  يريث  العمل  هذا  ويف 

ينتفخ  نراه  الذي  األمرييك  الحلم 

ثم  البالستييك  الشكل  أمامنا يف هذا 

ينهار من جديد خالل دقائق.

ويف مرشوعه »الرجل األبيض ال يحلم« 

األصليني  السكان  مع  راكوفيتز  عمل 

منوذج  بناء  معهم  وأعاد  ألسرتاليا، 

نصب األممية الثالثة للفنان الرويس 

فالدميري تاتلني، والذي كان من املقرر 

بطرسبورغ  مدينة  وسط  ينصب  أن 

مل  لكنه  إيفل  برج  أعىل من  بارتفاع 

ينفذ. وقد أعاد راكوفيتز بناء منوذج 

وأنابيب  وأسالك  أخشاب  من  الربج 

وآجر من مرشوع آخر ملجمع إلسكان 

السكان األصليني يف أسرتاليا يف مدينة 

سيدين ُترك ليتدهور ثم هدم الحقا.

وقد خصصت إحدى قاعات املعرض 

لوضع منوذج الربج مع عدد كبري من 

أبعاد  عن  والتخطيطات  الرشوحات 

استخدم  وقد  ومصادره.  املرشوع 

إذاعية  ملحطة  بث  كربج  أيضا  الربج 

خاصة بالسكان األصليني.

كوالج لراكوفيتز

الصور  من  بالكثري  املعرض  ميتلئ 

البيتلز  فرقة  مسرية  من  والتذكارات 

يف  األوسط  الرشق  منطقة  من  أو 

الستينيات

عبد النارص والبيتلز

عنوان  تحت  آخر  جرئ  مرشوع  يف 

مسارا  راكوفيتز  يخلق  »االفرتاق« 

متوازيا بني ظهور جون لينون وفرقة 

رموزها  وتفرق  الربيطانية  البيتلز 

عبد  جامل  وظهور  الحقا  وانحاللها 

النارص وحلم الوحدة العربية وتطور 

منطقة  يف  اإلرسائييل  العريب  الرصاع 

الرشق األوسط.

وقد حرص عىل استخدام »كوالجات« 

واسطوانات  ومطبوعات  صور  من 

وبطاقات  وتذكارات  ورموز  صوتية 

مرحلة  من  أخرى  وتفاصيل  تهنئة 

الستينيات تتعلق بتاريخ البيتلز أو 

ففي  راكوفيتز،  مشاريع  معظم  يف 

 »ParaSITE  « باراسايت  مرشوعه 

يلعب   ،1997 عام  يف  بدأه  الذي 

طفييل  تعني  التي  الكلمة  كتابة  يف 

املكان  لتعني  مقطعني  إىل  ليحولها 

املجاور أو امللتصق مبكان آخر.

معاد  مواد  راكوفيتز  ويستخدم 

تدويرها كاألكياس البالستيكية لصنع 

نفخها  ميكن  بالستيكية  تكوينات 

أو  املباين  شبابيك  عىل  وضعها  عند 

الستخدامها  آخر  تهوية  مصدر  أي 

كأماكن لسكن املرشدين، مستفيدين 

من تدفئة البنايات التي توضع قربها.

ويف معرضه األخري، يستخدم األسلوب 

أعاد راكوفيتز بناء منوذج نصب األممية الثالثة للفنان الروسي فالدميري اتتلني

حنتت الكتب من أحجار 
نقلت من منطقة ابميان، 

حيث فجر مسلحو 
طالبان التمثالني الضخمني 

املنحوتني من القرن 
السادس لبوذا



66

67

ايا
ض

ق

العدد 190 السنة الخامسة عشر )ايلـــول( 2019

مرحلة حكم عبد النارص يف مرص من 

املنطقة العربية عموما.

كوالج لراكوفيتز

جانب  إىل  ُيعرض  املعرض  قلب  ويف 

لعرض  فيديو  فيلم  الكوالجات  هذه 

تؤديه فرقة غنائية فلسطينية تحمل 

راكوفيتز  جعلها  »صابرين«  اسم 

تعيد، فوق سطح أحد املباين يف مدينة 

الذي  الغنايئ  الحفل  تقديم  القدس، 

البيتلز فوق سطح أحد  قدمته فرقة 

املباين يف بريطانيا، فضال عن مقاطع 

مصورة من جنازة عبد النارص.

ويعمد راكوفيتز إىل كتابة رشوحات 

للتفاصيل  ومقارنات  وتعليقات 

جانب  إىل  يده  بخط  والتواريخ 

وضعها،  التي  الصورية  الكوالجات 

وفاة  بني  مقارنته  الحال يف  كام هي 

البيتلز  نجم  ومقتل  النارص  عبد 

بفارق  ديسمرب  شهر  يف  لينون  جون 

أحد  يف  ويضع  بينهام.  سنوات  عرش 

وبدء  لينون  مقتل  خرب  الكوالجات 

األوىل  الفلسطينية  الحجارة  انتفاضة 

يف التاريخ نفسه يف الثامن من شهر 

ديسمرب/كانون األول.

الصور  من  بالكثري  املعرض  وميتلئ 

البيتلز  فرقة  مسرية  من  والتذكارات 

يف  األوسط  الرشق  منطقة  من  أو 

عىل  بينهام  يجمع  ما  أو  الستينيات 

البيتلز  تقديم  مقرتح  املثال:  سبيل 

األهرامات  قرب  أو  ليبيا  يف  لحفلة 

ليارس  صورة  يقدم  أو  مرص،  يف 

التاميز  مجلة  غالف  عىل  عرفات 

البيتلز  نجم  فيها حركة  تشبه حركته 

مجلة  غالف  عىل  هاريسون  جورج 

تعليق  تحتهام  واضعا  ستون  رولينغ 

بالعربية  العودة«  »أبطال  متشابه 

واإلنجليزية.

كام يضع عددا من االسطوانات التي 

النارص  لعبد  كولومبيا  رشكة  سجلتها 

أو بن غوريون مع اسطوانات البيتلز 

وتبدو متشابهة يف أغلفتها، أو يعيد 

التمثالني  حيث فجر مسلحو طالبان 

القرن  من  املنحوتني  الضخمني 

السادس لبوذا.

عمل مايكل راكوفيتز

نقلت من  أحجار  الكتب من  نحتت 

مسلحو  فجر  حيث  باميان،  منطقة 

املنحوتني  الضخمني  التمثالني  طالبان 

من القرن السادس لبوذا

املنحوتات  هذه  راكوفيتز  وحوط 

الكتب  من  عددا  ضمت  بخزانات 

أو  أثرية  ُلقى  أو  القدمية  املقدسة 

موقع  من  التقطت  وشظايا  أحجار 

برج  حطام  أو  بوذا  متثايل  تفجري 

انفجار  وموقع  نيويورك  يف  التجارة 

تجربة  موقع  أو  األملانية  املكتبة 

تفجري نووي يف املكسيك.

راكوفيتز  يقدمها  وبناء  هدم  ثنائية 

كل  يف  مختلفة  وبأدوات  أعامله  يف 

مرة، ويقع يف جوهرها نقده لحضارة 

التي  الرأساملية  املفرط  االستهالك 

كثري  يف  يستخدم  والتي  نعيشها، 

ساخرة،  مفارقة  ضمن  األحيان،  من 

ثقافتها  تنتجه  ما  بل  منتجاتها 

الشعبية من نتاج »كيتش« )مصطلح 

أملانية  كلمة  إىل  أصوله  ترجع  فني 

عرش  التاسع  القرن  يف  استخدمت 

الرخيص  الفني  اإلنتاج  لوصف 

واتسع  لها،  قيمة  ال  التي  واألشياء 

مجمل  عن  للتعبري  الحقا  استخدامه 

نتاج ثقافة االستهالك( إلعادة بناء ما 

تهدم.

تصميم غالف اسطوانة شهرية للفرقة 

نفسها واضعا كوالج من صور القادة 

والزعامء العرب معهم.

عمل مايكل راكوفيتز

نصب  منوذج  بناء  راكوفيتز  أعاد 

الرويس  للفنان  الثالثة  األممية 

فالدميري تاتلني

»لكم اللحم ولنا العظم«

راكوفيتز  يكرس  العنوان  هذا  تحت 

الستذكار  املعرض  صاالت  إحدى 

مذبحة األرمن يف عام 1915 مستعيدا 

أرمنيون  حرفيون  نفذها  زخارف 

بأسلوب اآلرت ديكو لتزيني مباين يف 

ميأل  حيث  الرتكية.  اسطنبول  مدينة 

جبسية  ومناذج  بتخطيطات  القاعة 

ملثل هذه الزخارف، فضال عن إعادة 

أو  برشية  عظام  باستخدام  تشكيلها 

حيوانية.

راكوفيتز  يضع  ثانية  قاعة  ويف 

من  املنحوتة  الكتب  من  مجموعة 

مزاوجا  احرتقت  قد  لكتب  الحجر 

التي  املقدسة  اليهودية  الكتب  بني 

التي  الكتب  وتلك  النازيون  أحرقها 

لطائرات  عريض  قصف  يف  احرتقت 

الربيطانية  امللكية  الجوية  القوة 

ملكتبة فريدريكيانوم يف مدينة كاسل 

متثايل  وتفجري   ،1941 عام  األملانية 

وقد  أفغانستان.  يف  الضخمني  بوذا 

نحتت هذه الكتب مبساعدة نحاتني 

وإيطاليا،  أفغانستان  من  وحرفيني 

من أحجار نقلت من منطقة باميان، 

>>

>>

ثنائية هدم وبناء يقدمها 
راكوفيتز في أعماله 

وبأدوات مختلفة في 
كل مرة، ويقع في 

جوهرها نقده لحضارة 
االستهالك المفرط 

الرأسمالية التي نعيشها، 
والتي يستخدم في 

كثير من األحيان، ضمن 
مفارقة ساخرة، منتجاتها 

بل ما تنتجه ثقافتها 
الشعبية

ميتلئ املعرض ابلكثري من الصور والتذكارات من مسرية فرقة البيتلز أو من منطقة الشرق 
األوسط يف الستينيات
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