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السنة الخامسة عشر

الباعثة  االمور  من  الكثير  فيه  العراق  هذا 
يستدعي  فيه  والقليل  واألسى  الحزن  على 
السنوات  والسرور.  الفرح  ويسبب  االغتباط 
تلتئم  لم  وصدام،  البعث  سقوط  تلت  التي 
فيها الجروح وكانت هناك 16 سنة من الفرص 
في  والمدنية  االجتماعية  والعدالة  لإلصالح 
العمل والنشاط السياسي ذهبت سدى بسبب 

علو كعب نفوذ الفساد السياسي والمالي.
الشيء الذي لم يتم الحديث عنه، على الرغم 
من الناس يعرفونه، ومن هذه الزاوية، نحن 
امام انتفاضة  شاملة ليس لها قيادة واضحة 

ولكن اسبابها واضحة للعيان.
من  عليها  اطلق  ومهما  الحالية  االوضاع  ان 
تسميات هي نتيجة لفشل برنامج وسياسات 
البعث  سقوط  تلت  التي  العراقية  السلطات 
والذيلية  لألجنبي،  بالعمالة  الناس  واتهام 
لهذا الطرف وذاك لن يغير هذه الحقيقة بان 

االوضاع الداخلية هي سبب رئيس لالزمة.
في الحقيقة ان المصالح والبرامج واالجندات 
دون  من  لإلصالح  فرصة  تدع  لم  المختلفة 
التي  للحركة  الشبابي  المظهر  وان  احتجاجات، 
هزت الشارع يثبت ان تسمية الحركة المدنية 
واهية  وحجج  ذرائع  هي  الخارجية  بالفتنة 
الناس  مشاركة  وضعف  الحل،  وليس  للفشل 
في االنتحابات االخيرة ، هي رسالة لم تفهمها 

الحكومة.
العراق  يحتاج  ال  تليها،  وما  المرحلة  لهذه 
اسقاط  وان  والدمار،  الحروب  من  المزيد  الى 
المشاكل  تلك  لكل  حال  ليس  وحده  الحكومة 
المتراكمة، ولكن الحرب القانونية واالنتفاضة 
هو  الناس  وثقة  حقوق  الستعادة  المدنية 
واضح،    وبشكل  ألنه  وضروري  صحيح  خيار 
االوقات  من  وقت  اي  في  يكن  لم  الشعب 
التي  هي  السلطة  ولكن  لإلصالح  معرقال 

تعرقل حصول الناس على حقوقهم.
على الجانب االخر، علينا االعتراف بالحقيقة 

الحرب  اندالع  قبل  ما  مرحلة  بان  تقول  التي 
احتالل  انتهاء  بعد  ما  ومرحلة  الطائفية 
المسلح  النفوذ  استخدام  ثم  ومن  “داعش” 
لمواجهة المطالب المدنية، تثبت ان معالجة 
المشكالت لها دوما ثمن باهض ودماء غزيرة.

وبتلك  العراق  مركز  قلب  في  الشارع  بهزّ 
احد  يستطيع  ال  رفعها،  تم  التي  ات  الشعار 
السنة  الى  االرهاب  تهمة  يرمي  ان  االن  بعد 
وتهمة  الكورد،  الى  العراق  تقسيم  وتهمة 
العمالة للدول االخرى الى الشيعة، وان موزع 
العراق  على  الحفاظ  يستطع  لم  التهم  تلك 

الموحد وال جعل شعبه سعيدا.
والتظاهرات  االحتجاجات  مرحلة  وفي  حاليا 
اخرى وعدم  التي دخلت مسارات  الجماهيرية 
وجود البديل المناسب وفقدان سيادة القانون 
والتي جعلت االطراف المتنفذة غير الرسمية 
وتفرض  الرسمية  المؤسسات  من  اقوى 
ان هذه  الناس  ارادتها ونفوذها، تشيع بين 

المعضلة قد يتم حسمها بالحرب فقط.
بعضهم  يقتلون  ال  الذين  ان  السؤال  ليس 
دوما  يكونوا  ان  عليهم  لماذا  يتحاربون،  وال 
متفرجين على االخرين الذين يفعلون ذلك! 

المعمرة  المناطق  تصبح  دموي  حل  في 
كالمناطق المدمرة.

ما  حرب  في  للمشاركة  مدينون  الجميع  االن 
الظروف  هذه  من  البالد  هذه  تتخلص  لكي 

العصيبة.
ليس شرطا ان يكون الحل في انقالب عسكري 
فقط، فالحرب واالقتتال الطائفي والقومي او 
طرف  جانب  من  التدخل  في  يكون  ان  حتى 
مآسي  مرحلة  انهاء  عن  الحديث  في  خارجي. 
الشعب ليس هناك طرف يضمن ان المواطن 
السياسية  االطراف  الن  ضحية  يصبح  لن 
جاءت  انها  صحيح  السلطة  في  المشاركة 

بسهولة ولكنها لن ترحل بسهولة.

جميعنا مدينون لحرب ما
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الخارطة  بأن  يقني  عىل  كان  البارزاين 

أحرج  تعيش  للمنطقة  السياسية 

وتعاظم  التغيري  نحو  وتتجه  مراحلها، 

عىل  البعض  لصالح  التوازنات  ميل 

حساب البعض اآلخر، واملنطق والعقل 

املصالح  عىل  الحفاظ  اىل  يدعوان 

بني  اإلنسانية  والعالقات  اإلسرتاتيجية 

مكونات وشعوب املنطقة ووضعها يف 

عن  البحث  وأراد  األولويات.  مقدمة 

السهلة،  والعملية  السياسية  الحلول 

املستعصية  غري  النظر  وجهات  وطرح 

املشكالت  معالجة  بخصوص 

املتغريات  مع  والتعامل  املزمنة 

بعقالنية،  املستقبلية 

وكان  حلول.  اىل  والتوصل 

املواجهات  يتوقع 

يف  الكورد  بني  الدامية 

)أي  كوردستان  غريب 

وشامل  شامل 

سوريا(  رشق 

ت  ا لقو ا و

الرتكية.

الرئيس  رسالة 

جلبت  بارزاين 

وأثارت  اإلنتباه 

اإلهتامم، ولكن ليس من قبل الرئيس 

األمرييك، بل من قبل املدافعني عن 

عىل  والحريصني  اإلنسان  حقوق 

والعامل،  املنطقة  يف  واإلستقرار  األمن 

عرب الدعوة اىل العدول عن اإلنسحاب 

املستعجل واملتعجل للقوات األمريكية، 

ومعسكراتها،  قواعدها  إخالء  وعدم 

يوصفون  كانوا  من  ترك  وعدم 

املدفعية  رحمة  تحت  بالحلفاء 

والطريان الرتكيني، واإللتزام بالوعود 

بقسم  أو  السابقة،  والترصيحات 

املصممني  إنتباه  وجلبت  منها. 

اىل  رسالته  بارزاين  مسعود  الرئيس  وجه  عندما 

)الدماء  وقال:  ترامب،  دونالد  االمرييك  الرئيس 

من  أراد  والسالح(.  املال  من  وأمثن  أغىل  الكوردية 

األمريكان املساهمة يف منع دخول املنطقة يف ازمة أشد 

والدمار  الخراب  اىل  تؤدي  أزمة  األزمات،  كل  من  فتكاً 

الخسائر  إلحاق  خانة  يف  تصب  متوقعة،  غري  ونتائج 

بالجميع، وأراد تذكري العامل بثمن وقيمة الدماء الكوردية.

واملكتسبات،  األنفس  عن  الدفاع  عىل 

وإنتزاع الحرية والتمتع بها، عرب إبداء 

وحتى  والتفاهم،  والحوار  املرونة 

القبول بتمرير بعض املعالجات الجزئية 

والسطحية ملشكالت وخالفات معينة، 

اىل  التوصل  اىل  والسعي  العنف  ونبذ 

الحلول املقبولة. وتم تجاهلها من قبل 

املعقولة،  وحدوده  للواقع  املتجاهلني 

والتسلط  اإلستعالء  لثقافة  والخاضني 

النية،  وسوء  اإلستبدادية  والعقلية 

كوسيلة  يصلح  العنف  بأن  واملؤمنني 

ملعالجة املشكالت.  

لفحوى  األمرييك  الرئيس  تجاهل  أما 

التي  الالمبالية  وتغريداته  الرسالة، 

تدل عىل نقص كبري يف الخربة والدراية 

القوة  وموازين  السياسة  بأمور 

لدى  للسخرية  واملثرية  العسكرية 

االمريكيني وغريهم، وفسح املجال امام 

املنطقة،  اىل  للدخول  الرتكية  القوات 

وإستيالء بقايا داعش والعنارص التابعة 

ارايض  عىل  املتشددة  للتنظيامت 

القصف  وعمليات  وواسعة،  شاسعة 

والقتل والنزوح الجامعي. 

فقد أظهرت، من جهة، االخفاق املريع 

الرتامبية  للسياسة  الذريع  والفشل 

القامئة عىل لغة التجارة والدوالر التي 

مهدت إلرتكاب أخطاء جديدة رمبا أكرث 

فداحة من األخطاء السابقة. وأظهرت، 

غرد  عندما  وبالذات  أخرى،  جهة  من 

ترامب بشأن ما حدث يف إكتوبر 2017، 

مسعود  الرئيس  قبول  عدم  صواب 

ثقته  وعدم  اإلستفتاء،  بتأجيل  بارزاين 

بالوعود األمريكية.  

بعدما حصل يف إكتوبر 2017، واإلكتوبر 

الحايل، ويف ظل املتغريات التى أنذرت، 

وتنذر، بتغيري الكثري من األمور. نسمع 

دعوات وأصوات علنية تدعو اىل قطع 

الكورد واألمريكان،  شعرة معاوية بني 

بينهام،  الصورية  الرشاكة  وإلغاء 

اإليجابية  الخطوات  مع  والتفاعل 

والواقعية الروسية واألوروبية وتثبيت 

يف  الحاصلة  املتغريات  أمام  األقدام 

وتنظيم  الطاقات  وتعبئة  املنطقة، 

الكوردي  الداخيل  البيت  وترتيب 

واإلستناد  اإلحتامالت،  كل  ملواجهة 

بثقة عالية وقناعة راسخة عىل رشعية 

املقصود والهدف. 

إستنساخ  اىل  يدعو  من  نسمع  كام 

تجربة أربيل التفاوضية مع بغداد، من 

قبل الكورد يف غرب كوردستان واللجوء 

اىل الحوارمع دمشق لوضع النقاط عىل 

الجهود  كل  استنفاد  حتى  الحروف 

التفاوضية والدبلوماسية معها.

بني هذا وذاك، وبني الحقائق والوقائع 

نظر  وجهات  )حسب  األرض  عىل 

الرئيس  سيبقى  املراقبني(،  من  الكثري 

أحداث  خالل  عهدناه  وكام  بارزاين، 

األعوام والعقود املاضية، متحلياً بالصرب 

والحكمة، وحريصاً عىل الدم الكوردي، 

اإلستقرار  وإرساء  السالم  وبناء 

أينام  اإلنسان  وحامية  والتعايش، 

القتال  ويالت  ومن  املآيس  من  يكون 

والحروب. ومن منطلق )جادلهم بالتي 

باتجاه  تحركاته  يكثف  احسن(  هي 

وقف القتال والنزوح الجامعي واملآيس 

االنسانية.

األوضاع  بقاء  إستحالة  نلمس  كام 

الحالية عىل حالها، وإستحالة مصادرة 

يعني  وهذا  الكورد.  من  املاليني  إرادة 

رضورة السعى إىل عدم تفويت الفرص 

األبواب  غلق  يف  واستثامرها  الجيدة، 

العواصف  منها  هبت  التي  والنوافذ 

املدمرة، وعدم وضع كل البيض يف سلة 

واحدة..

على هامش رسالة 
بارزاني لرتامب

صبحي ساله يي
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االبتعاد قدر  لقد حاولت كثرياً 

اوضاع  يف  الكتابة  عن  االمكان 

ان  منها  السباب  سوريا  رشق  شامل 

يحرق  و  دماً  ينزف  و  يتأمل  القلب 

عىل  دمارها  و  الحرب  اثار  برؤية 

شعب أعزل يطمح و يناضل من اجل 

له  ُكتب  الحياة فقد  ابسط مقومات 

ظل  يف  يعيش  و  يولد  ان  االقدار  يف 

الفرقة و التمزيق ، و بالتايل الضعف و 

الهوان ، و اخرياً فريسة سهلة ملصالح 

الدول و مؤامراتهم التي الرحمة فيها 

اليه  آلت  ما  إن  الثاين  السبب  و   ،

هي  الغربية  كوردستان  يف  االوضاع 

مدقع  ارصار  و  خاطئة  سياسة  نتاج 

عىل ترصفات ال تأيت بثامر الخري لهم 

و كورد  برش  أخرياً  و  اواًل  لكنهم  و   ،

و من قوميتنا و نحزن و نتأسف ملا 
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متعددة , هذا املنهج الخاطئ للحكم 

سيؤدي يف النهاية اىل ان يفقد الشعب 

منجزاته و يتعرض للترشيد و الدمار .

ان الوضع الحايل لشامل رشق سوريا 

النهج  و  السياسة  اىل  بوضوح  يدل 

قبل  من  االدارة  يف  السليم  غري 

الشعب  ان حقوق  الحاكم و  الحزب 

قد  و  الهاوية  حافة  عىل  الكوردي 

كانوا  بعدما  االول  املربع  اىل  عادوا 

العباً يف املعادلة و ليس ملعوباً به و 

هذه  يف  الدولية  االوراق  اختلط  قد 

املنطقة و لكن يبقى االمل قامئاً يف ان 

ينال شعبنا حقوقه و يعيش يف أمن 

و آمان .

عىل  االعتامد  عدم  و  معهم  االتفاق 

سيجعلهم  الذي  الخارجي  الدعم 

درباً لتحقيق مصالحهم وأداة بيدهم 

يوجهونهم كيفام يشاؤون ال اكرث .

عدم قبول االخر ، من املشاكل التي 

كوردستان  غرب  ادارة  فيها  وقعت 

االحزاب  من  االخر  قبول  عدم  هي 

بروح  تعاملت  و  اآلراء  و  االفكار  و 

و  االسس  عن  بعيدة  دكتاتورية 

املبادئ الدميقراطية و حقوق االنسان 

و  مببادئ  متسكها  من  انطالقاً   ،

اسرتاتيجية حزب العامل الكوردستاين 

املنظامت  قامئة  ضمن  يصنف  الذي 

تسميات  تحت  و  دولياً  االرهابية 

الجد يف حينه و لكن االيام ازال الستار 

عليه ، و كشف عن فراسته يف تقيم 

)الكالم مسجل عىل رشيط  و  األمور 

التواصل  شبكات  عىل  منترش  فيديو 

االجتامعي( و من االمور التي تطرق 

اليها ، و التي كانت متثل اسرتاتيجية 

حكومة االقليم يف حينه منها :-

يف  تتدخل  ال  االقليم  حكومة  ان 

شؤون االجزاء االخرى من كوردستان 

لتقديم  استعداد  عىل  لكنهم  و   ،

املساعدة الالزمة ألدارة امورهم.

الشعب  لقضية  االمثل  الحل  ان 

متثل  االخرى  االجزاء  يف  الكوردي 

و  دولهم  حكومات  اىل  التوجه  يف 

و يأخذ كل ذي حق حقه .

ما  كثرياً  فانه   ، الحياة  هي  هكذا 

نسمع و نقرأ احاديث االنبياء و اقوال 

العظامء و العلامء يف االزمنة الغابرة 

هذا  و  ايامنا  و  لزماننا  قيل  كأنه  ،و 

يدل عىل مدى فهمهم لطبيعة الحياة 

و ما يدور يف فلكها و بعد نظرهم و 

لكنهم القليل و القليل .

املناظرات  احدى  يف  و  سنوات  قبل 

نيجريفان  السيد  فيها  شارك  التي 

غرب  عن  بدلوه  ادىل  قد  بارزاين 

و  سوريا(  رشق  )شامل  كوردستان 

سبل  و  منها  يعانون  التي  املشاكل 

مبحمل  تأخذ  مل  لكنها  و   ، معالجتها 

من  لهم  قدم  ما  رغم  له  يتعرضون 

و  الخريين  لدن  من  إرشاد  و  نصائح 

اصحاب الرشد و التجارب وما اكرثهم 

و لكن العربة باالخذ و العمل به .

اقليم  رئيس  بارزاين(  )نيجريفان   

كوردستان ، وحفيد البارزاين الخالد ، 

وسليل العائلة البارزانية التي امسكت 

بزمام النضال ضمن الحركة التحررية 

الجنوبية  كوردستان  يف  الكوردية 

قرن  من  ألكرث  كوردستان  جنوب  او 

كوردستان  االقليم  وزراء  رئيس  ،و 

، انه شخصية معروفة  لسنوات ايضاً 

النظر  ُبعد  بالدبلوماسية و االتزان و 

و قوة االرادة و ادارة االزمات ، و بني 

و بشكل ال  اندفعت  قبله  ما  و  هذا 

ارادي و كأن القلم يقول بأن الوقت 

حان لتظهر الحقائق و يداوي الجروح 

عبداهلل جعفر كوفلي

نيجريفان بارزاني.. 
يصيب الهدف
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وراء االنسحاب االمريكي تفجرها ”نيوزويك“ 
اهال بكم بالشرق االوسط الجديد

مفـاجــــأة كـــربى



 كشف تقرير نرشته صحيفة 

أن  األمريكية،  ”نيوزويك“ 

من  املتحدة  الواليات  انسحاب 

ببساطة  يكن  مل  سوريا،  شامل 

ِقبل  من  مفاجئ  لقرار  نتيجة 

نتاج  بل  ترامب،  دونالد  الرئيس 

ميزان  يف  ومنتظم  طويل  تحول 

الرشق  أنحاء  جميع  يف  القوى 

روسيا  تلعب  حيث  األوسط، 

والصني أدواًرا قيادية جديدة.

للمواقع  األخري  التسليم  كان 

مدينة  يف  األمريكية  العسكرية 

للقوات  الشاملية يف سوريا  منبج 

تسلط  رمزية  لحظة  الروسية، 

يف  التغيريات  هذه  عىل  الضوء 

القوات  انتقلت  إذ  املنطقة؛ 

السورية والروسية إىل عدة مراكز 

سيطرة  تحت  كانت  عسكرية 

البنتاغون يف السابق.

وقف  اتفاقية  انتهاء  اقرتاب  ومع 

فيها  توسطت  التي  النار  إطالق 

واشنطن بني القوات التي تقودها 

كان  الكوردية،  والقوات  تركيا 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني هو 

الرتيك  الرئيس  مع  اجتمع  الذي 

أمل  عىل  أردوغان  طيب  رجب 

ملشكلته  دائم  حل  إىل  التوصل 

يحاول  إذ  الكوردية،  القوات  مع 
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وإيران يف محادثات السالم الثالثية 

لتأمني بعض النفوذ للمعارضة.

واشنطن  قاطعت  جانبها  ومن 

هذه املحادثات، ويرجع ذلك إىل 

حد كبري إىل رفضها لألسد وعدائها 

تويل  مشاهد  وأظهرت  لطهران، 

عىل  السيطرة  الروسية  القوات 

األمريكية  العسكرية  املواقع 

واجتامعات  سوريا،  يف  املهجورة 

القادة  مع  العديدة  بوتني 

أردوغان،  ذلك  يف  مبا  اإلقليميني 

زمام  عىل  موسكو  تستويل  كيف 

األمور بالكامل يف سوريا.

نقص املوارد

ذلك  ”مع  أنه  التقرير  ويضيف 

ليس  هذا  إن  الخرباء  يقول 

ال  سوشكوف:  قال  إذ  صحيًحا، 

الرشق  المتالك  موسكو  تخطط 

املوارد  متلك  ال  فهي  األوسط، 

تهدف  بل  ذلك،  لفعل  الالزمة 

لبناء  اإلسرتاتيجية  روسيا  لعبة 

ال  املراكز  متعدد  عاملي  نظام 

املتحدة  الواليات  لهيمنة  يخضع 

وتلعب فيه املزيد من الدول غري 

الغربية دوًرا حيوًيا“.

األخرية  التطورات  ”تؤكد  ورشح: 

الهدف.  هذا  األوسط  الرشق  يف 

تلعب  التكتييك،  املستوى  وعىل 

وجميع  الخاصة  لعبتها  روسيا 

تسعى  بها  تقوم  التي  الحركات 

إىل جلب االستثامرات االقتصادية 

قدراته  إثبات  الرويس  الرئيس 

بإنهاء  املنطقة  يف  سالم  كصانع 

الرصاع املستمر منذ عقود.

سوشكوف“،  ”مكسيم  وقال 

خبري يف املجلس الرويس ومحارض 

مبعهد موسكو الحكومي للعالقات 

القليلة  األيام  ”تعترب  الدولية: 

يف  جديدة  حقبة  بداية  املاضية 

سياسات الرشق األوسط“.

بالفعل  روسيا  ”عززت  وأضاف: 

من صورتها كوسيط أجنبي فعال 

املنطقة  يف  بارز  قوى  وسمسار 

واكتسبت بعض الفرص عىل أرض 

تستفد  مل  لكن  سوريا،  يف  الواقع 

منها بعد“.

توقيت إسرتاتيجي

ووفق التقرير، كان توقيت تدخل 

روسيا يف خريف 2015 يف سوريا 

إذ  أسباب،  لعدة  إسرتاتيجًيا 

املناسب  الوقت  يف  روسيا  أتت 

للرئيس  املحارصة  القوات  لتعزيز 

السوري بشار األسد، وامليليشيات 

قواتها  ونرشت  معها،  املتحالفة 

مبساعدة إيران، وواجهت انتفاضة 

بدء  مع  باملتطرفني، خاصة  مليئة 

الواليات املتحدة إعادة التفكري يف 

تحالفها مع املعارضة التي يهيمن 

مع  وتحالفها  املتطرفون  عليها 

القوات الدميقراطية السورية التي 

محاربة  أجل  من  الكورد  يقودها 

تنظيم داعش.

موسكو  إىل  األسلحة  ومبيعات 

فضاًل عن تعزيز مواقفها من خالل 

الوساطة الدبلوماسية“.

باحث  راماين“،  ”صموئيل  وأكد 

هذه  عىل  أكسفورد،  جامعة  يف 

اعتقاد  ”هناك  وقال:  النظرية، 

تحاول  روسيا  بأن  شائع  خاطئ 

املتحدة، ولكن  الواليات  استبدال 

الواقع هو أن روسيا ال تحاول أن 

تكون الضامن األمني“.

ثاليث  نظام  نراه هو  ”ما  وأوضح: 

األوسط،  الرشق  يف  األقطاب 

الواليات املتحدة دور  تلعب فيه 

الصني  الضامن األمني، وتربز فيه 

كقوة اقتصادية رئيسية يف املنطقة 

الدبلوماسية  الجهة  وتعترب روسيا 

مبكر  وقت  يف  موسكو  وأبدت 

واشنطن  خطط  حيال  شكوكها 

من  واحدة  وهي  سوريا،  يف 

احتجاجات  فيهام  قوبلت  دولتني 

”الربيع العريب“ لعام 2011 بقمع 

حكومي، وانحدرت لحرب أهلية.

ليبيا،  األخرى  الدولة  وكانت 

متت  الذي  القذايف  معمر  بقيادة 

األسد  مثل  الغرب  يف  إدانته 

بسبب جرائم حرب مزعومة، ويف 

الواليات  عرضت  أسابيع،  غضون 

املتحدة دعمها لحلف الناتو الذي 

لدعم  جوي  حظر  منطقة  فرض 

املتمردين ورضب يف نهاية املطاف 

قافلة كانت تنقل القذايف نفسه.

القبض عىل  إلقاء  تم  ما  ورسعان 

ِقبل  من  وإعدامه  الليبي  الزعيم 

الفصائل  تارًكا  الليبيني،  املتمردين 

قيادة  عىل  تتنافس  املتحاربة 

بني  مقسمة  تزال  ال  التي  البالد 

الحكومات املتنافسة حتى اآلن.

التصويت  عن  روسيا  وامتنعت 

التابع  األمن  مجلس  قرار  عىل 

لألمم املتحدة بشأن ليبيا، وعندما 

سعت  للقذايف،  حدث  ما  رأت 

سوريا،  يف  األسد  بقاء  لضامن 

منذ  روسية  رشيكة  تعترب  والتي 

وتستضيف  السوفيتية  الحقبة 

قاعدتني عسكريتني روسيتني عىل 

املتوسط،  البحر  طول  عىل  األقل 

ومع قلب القوات الروسية ملجرى 

روسيا  إىل  تركيا  انضمت  الحرب، 

عىل  القادرة  الوحيدة  الفعالة 

فروسيا  التوترات،  حدة  تخفيف 

من  الصني  منافسة  تحاول  ال 

الناحية االقتصادية، وليست لديها 

الواليات  ملنافسة  الكافية  املوارد 

تهدف  بل  عسكرًيا،  املتحدة 

للسيطرة عىل دور حالل األزمات 

بالدبلوماسية“.

النزاع  إىل  دخولها  بداية  ومنذ 

حافظت  دمشق،  لصالح  السوري 

مع  االتصال  قنوات  عىل  موسكو 

مبا  املنطقة،  يف  رئييس  فاعل  كل 

يف ذلك إيران، والتي كانت تدعم 

األسد بالفعل، إضافة إىل خصمي 

إرسائيل  الرئيسيني،  طهران 

واململكة العربية السعودية، 

« 

« 

»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. 
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فهي  العربية،  والشعوب  الزعامء 

الداخلية  الشؤون  يف  تتدخل  ال 

لهذه البلدان فيام يتعلق بحقوق 

اإلنسان والسلطوية، بل تهتم أكرث 

بتحرض الدولة بداًل من طبيعتها“.

فيه  تضغط  الذي  الوقت  ويف 

موسكو عىل جامعة الدول العربية 

لعكس تعليقها لعضوية سوريا يف 

عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق 

اإلنسان املزعومة، يقول راماين إن 

الدول  إرشاك  عىل  تعمل  روسيا 

وقايئ  كإجراء  سوريا  يف  العربية 

دولتان  وهام  وتركيا،  إيران  ضد 

يف  نفوذهام  متدان  عربيتني،  غري 

بلد عريب مزقته الحرب األهلية.

الرشيك الصامت

الصني  تلعب  األثناء،  تلك  ويف 

تطوير  يف  الصامت  الرشيك  دور 

املنطقة،  يف  الدولية  الديناميكية 

وهو  األوسط،  الرشق  ُيعترب  إذ 

وأفريقيا  آسيا  بني  طرق  مفرتق 

يف  مهمة  نقطة  مبثابة  وأوروبا، 

التي  والطريق  الحزام  مبادرة 

جني  يش  الصيني  الرئيس  أطلقها 

بينغ، والتي سعى من خاللها إىل 

من  للقارات  عابرة  شبكة  إنشاء 

مشاريع البنية التحتية.

سوريا  إعامر  إعادة  تكون  قد 

االستثامر  لتوسيع  كبرية  فرصة 

الرشق  أنحاء  جميع  يف  الصيني 

استضافة  إىل  وباإلضافة  األوسط، 

املعارضة،  يدعامن  كانا  واللذين 

وفق التقرير.

عملية أستانا

وعززت عملية أستانا التي جمعت 

روسيا  مكانة  مًعا  وإيران  تركيا 

ممثيل  جمعت  حيث  كوسيط، 

تم  حني  يف  واملعارضة،  الحكومة 

الدميقراطية  القوات  استبعاد 

املنشآت العسكرية الروسية، وقد 

والالذقية  طرطوس  ميناءا  يشهد 

السوريان استثامرات صينية كبرية 

تتطلع  بكني  ان  عن  فضاًل  قريًبا، 

طرابلس  ميناء  يف  االستثامر  إىل 

اللبناين، وتستثمر بالفعل يف ميناء 

حيفا اإلرسائييل يف أقىص الجنوب 

عىل البحر املتوسط.

ويحدد املوقع اإللكرتوين الرسمي 

ملبادرة ”الحزام والطريق“ العاملية 

حوايل 138 دولة دخلت يف شكل 

الصني،  مع  التعاون  أشكال  من 

الواليات املتحدة إىل ذلك  وتنظر 

لهيمنتها  كبريًا  تهديًدا  باعتباره 

الوقت  يف  خاصة  االقتصادية، 

الذي تخوض فيه بكني وواشنطن 

الرسوم  من  عاملية  تجارية  حرًبا 

الجمركية.

عقد  من  أيًضا  الصني  ومتكنت 

مع  الدوالرات  مبليارات  صفقات 

الرغم  عىل  واإلمارات،  السعودية 

التجاري  إيران  رشيك  كونها  من 

األول يف تحد للعقوبات األمريكية، 

موسكو  بدعوة  بكني  رحبت  كام 

يشبه  إقليمي  أمني  إطار  إلقامة 

”التحالف  املسمى  اإليراين  اإلطار 

من أجل األمل“ أو مبادرة هرمز 

للسالم، واملصمم للجمع بني إيران 

والجريان العرب وضامن االستقرار 

الذي  هرمز،  مضيق  وحول  يف 

يعترب نقطة رئيسية يف حركة نقل 

ورشيان  للعامل،  البحرية  النفط 

التي  املحادثات  من  السورية 

من  املتحدة  األمم  تدعمها 

سوري  دستور  تشكيل  مناقشات 

حافظت  موسكو  أن  إال  جديد، 

عىل عالقاتها مع القوات الكوردية 

بشكل منفصل، ومنذ ذلك الحني 

تسهيل  يف  رئيسيا  دوًرا  لعبت 

أعقاب  يف  دمشق  مع  محادثاتها 

الغزو الرتيك.

روسيا  ”أصبحت  راماين:  وقال 

ميكنها  التي  الوحيدة  الدولة 

التحدث مع الجميع، وهي تفعل 

ذلك مع إرسائيل وإيران، ووحدات 

حامية الشعب والجيش السوري، 

وهي تنجح بالفعل يف الجمع بني 

الخصوم عىل طاولة املفاوضات“، 

ساعدت  روسيا  أن  إىل  مشريًا 

اململكة العربية السعودية وإيران 

التوصل لتسوية، وقد توسع  عىل 

دورها يف األزمات التي تؤثر عىل 

ليبيا واليمن.

لطاملا كانت الحكومات السنية يف 

شبه الجزيرة العربية رشيًكا داعاًم 

األمريكية،  الخارجية  للسياسة 

ترامب  نهج  بسهولة  واعتنقت 

وقوع  مع  ولكن  إليران،  املعادي 

ومنشآت  ناقالت  عىل  الهجامت 

روسيا  بدت  السعودية،  النفط 

الواليات  من  أفضل  كوسيط 

املتحدة التي أججت النزاع.

تستثمر  ”روسيا  راماين:  ورشح 

وتناشد  الناعمة  القوة  يف  الكثري 

الحياة للصني.

إىل  يضيف  ما  أكرث  يكون  ورمبا 

عىل  والصني  روسيا  مكانة  ارتفاع 

الساحة العاملية، هو ميل البلدين 

املنافسة،  من  بداًل  التعاون  إىل 

من  املرحلة  هذه  يف  األقل  عىل 

كالهام  يعتربها  والتي  عالقاتهام، 

”األفضل يف التاريخ“.

التدريبات  حالة  أن  ضوء  ويف 

 – اإليرانية  الروسية-  البحرية 

يف  القادمة  املشرتكة  الصينية 

غري  مازالت  الهندي  املحيط 

واضحة، استفادت بكني من الوترية 

التدريبات  من  املسبوقة  غري 

كام  موسكو،  مع  املشرتكة 

نفوذها  تعزيز  إىل  تسعى  كانت 

االقتصادي مع االتحاد االقتصادي 

أصبحت  الذي  اآلسيوي  األورويب 

إيران عضًوا فيه.

من  عقدين  من  يقرب  ما  وبعد 

الرصاع الطويل يف الرشق األوسط، 

األمرييك  التعب  ترامب  يجسد 

األبدية“،  ”الحروب  أسامه  مام 

من  باالنسحاب  قراره  عن  ودافع 

سوريا األسبوع املايض، باقرتاح أن 

حتى  أو  الصني  أو  روسيا  تساعد 

بدعم  سوريا  بونابرت  نابليون 

الكورد ضد  يقودها  التي  القوات 

إذا  ما  بعد  يتضح  تركيا، ولكن مل 

الصاعدتني  القوتني  بإمكان  كان 

الواليات  بدل  اإلحالل  يف  النجاح 

املتحدة املنسحبة.

« 

« 

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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علم كوردستان 
بين باتريوس وداعش!

كفاح محمود كريم

الرمزي  العلم  هو  كوردستان  إقليم  علم 
اتفاقية  جزأته  الذي  الكوردي  للشعب 
1916م بين ايران والعراق  سايكس بيكو 
في  مرة  ألول  ظهر  وقد  وسوريا،  وتركيا 
الماضي،  القرن  من  العشرينيات  بداية 
الدولي  الوفد  ألعضاء  ذلك  بعد  وُقدِم 
وضع  والذي  للسالم،  باريس  مؤتمر  في 
استقالل كوردستان كجزء  أجل  خطة من 
من معاهدة سيفر )Sèrves( مع تركيا 

العثمانية عام 1920م.
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ومحالت  بيوتهم  وعىل  جميعهم 

وبأعداد  كوردستان  أعالم  عملهم 

مجموعة  قامت  بينام  جدا،  كبرية 

منارة  باعتالء  الشبيبة  من  أخرى 

الكوردستاين،  بالعلم  ولفها  سنجار 

اليوم  يف  املدينة  استيقظت  حيث 

فوق  ترفرف  األعالم  ومئات  التايل 

بل  األمريكان  أدهش  مام  مبانيها، 

خاصة  املتحرض  الرد  هذا  وأحرجهم 

وإنهم يدعون إشاعة الدميقراطية وما 

فعلوه قبل أيام كان منافيا ملا يدعوه، 

واعتذروا،  الدرس  أدركوا  أنهم  املهم 

بل وشاركوا يف إعادة رفع العلم بكل 

ومقرات  املدينة  مباين  فوق  احرتام 

األحزاب.

ومن  داعش  إن  القول  خالصة       

هي  وسلوكا  فكرا  اليوم  ماثلها 

اقرتفته  وما  الزمن،  خارج  منظامت 

غبائها  يدلل عىل  من جرائم وسلوك 

الذي ال يختلف عن غباء أولئك الذين 

بإنزال  وورطوهم  األمريكان  قادوا 

علم كوردستان يف املدينة، ووقوفهم 

بالضد من خيارات األهايل وهويتهم 

البعض  يزال  ما  الذي  السلوك  بهذا 

هذه  هوية  سيمحي  بأنه  يتصور 

والقومي  الجغرايف  وانتامئها  املناطق 

واالجتامعي  متناسيا إن هذا الشعب 

ثقافتهم  خربته  ما  كل  بناء  سيعيد 

العنرصية ويعيد بناء مناراته ويجعلها 

متحفا يضم كل آثارنا ويذكر أجيالنا 

وبالدة  وإجرام  بهمجية  القادمة 

وهويتها  الشعوب  يعادي  من  كل 

وإرادتها يف االنعتاق والتحرر.

وإعادة  بل  السقوط،  صاحبت  التي 

اإلدارة  أجهزة  كل  إىل  الحياة 

والخدمات خالل اقل من أسبوع، مبا 

فيها املدارس واملستشفيات والرشطة 

واملحاكم وبقية الدوائر ذات العالقة 

بالخدمات األساسية كاملاء والكهرباء، 

بعض  وصلت  تقريبا  بشهر  وبعدها 

املوصل،  من  األمريكية  القوات 

بقيادة الجرنال ديفيد باتريوس الذي 

كان يقود الفرقة الرابعة التي متركزت 

يف املوصل حينذاك، والذي ُعرف عن 

أهايل املوصل بأنه محامي البعثيني!.

حينام وصل سنجار طلب عىل الفور 

من  األهايل  ممثيل  مع  االجتامع 

والفعاليات  واألديان  املكونات  كل 

إىل  إضافة  واالجتامعية  السياسية 

وقد  املدينة،  يف  البيشمركة  قادة 

ُكلفت بتشكيل وفد من األهايل ومن 

يف  ضم  وقد  واملكونات  الرشائح  كل 

ميثلون  شخصا  ثالثني  من  أكرث  حينه 

الثالث  والديانات  والعرب  الكورد 

واملسيحية(،  وااليزيدية  )اإلسالمية 

التغيري  عن  باتريوس  تحدث  حيث 

اليوم  وإنهم  العراق  يف  حصل  الذي 

الرضوري  من  وعليه  الوحيدة  القوة 

مواقعها  إىل   البيشمركة  انسحاب 

األولية، مربرا ذلك بأنه ال يجوز بقاء 

املكان،  نفس  يف  مسلحتني  قوتني 

ومدعيا بان مكونات من غري الكورد 

للرد  دفعني  مام  بقائها،  تستسيغ  ال 

قوات  البيشمركة  قوات  بان  عليه 

حليفة  وهي  تاريخها،  لها  نظامية 

التحالف  أعضاء  بقية  حال  حالها 

الدويل وتعمل بالتنسيق معه، ولديها 

إىل  التغلغل  الكوردستانية  املدينة 

عرص  تفاجأنا  حتى  هناك،  مقراتهم 

أمريكية  قوة  مبداهمة  األيام  احد 

الحزبية  واملقرات  الحكومية  للدوائر 

املقفلة  األبواب  بتحطيم  وبدأت 

السجالت  ومصادرة  الدواليب  وكرس 

وإنزال علم كوردستان وصور الزعيم 

مسعود،  والرئيس  البارزاين  مصطفى 

كوردستان  علم  رفع  بان  أبلغت  ثم 

واعتقال  املقرات  غلق  إىل  سيؤدي 

معظم  يف  فعلت  وكذلك  املسبب، 

العلم  ترفع  التي  واملقرات  الدوائر 

وأنزلته وصادرت معظم الصور، وقد 

شاهدنا تلك العنارص التي كانت ترتدد 

عىل قواعدهم ليل نهار من املعادين 

لهوية املدينة وانتامئها يقودونهم إىل 

حيث يرفع العلم الكوردستاين.

     ويف مساء ذات اليوم كان رد فعل 

األهايل ردا مدنيا حضاريا، فقد رفعوا 

وكانت  ما،  حضارة  إىل  يؤرش  ما  كل 

واملزارات  واملراقد  واملنائر  الكنائس 

االيزيدية القدمية هدفا لها، فدمرتها 

أقدم  من  اثنتان  وأسقطت  بالكامل 

وهام  وكوردستان،  العراق  منائر 

وهام  الحدباء،  ومنارة  سنجار  منارة 

املوصل  يف  االتابكة  إلمارة  توأمتان 

ولكون  اربيل،  يف  وثالثتهام  وسنجار 

سنجار  منارة  واقصد  املنارة  هذه 

واألمريكان  التاريخ  مع  حكاية  لها 

والتغيري  التعريب  وثقافة  وداعش 

الدميوغرايف فقد أصبح لها خصوصية 

الحديث.

عىل  قليال  نتعرف  دعونا  بداية       

أصل املنارة دون الخوض يف تفاصيل 

يف  شيد  جامع  منارة  فهي  التاريخ، 

مطلع القرن الثالث عرش امليالدي أي 

قطب  قبل  من  هجري   598 عام  يف 

زنيك،  الدين  ابن عامد  محمد  الدين 

وهي ثالثة منارات االتابكة يف اربيل 

تعرضت  وقد  املوصل،  يف  والحدباء 

تاريخ  من  سنة  السبعامئة  خالل 

أيدي  عىل  الهدم  من  للكثري  بنائها 

سنجار  يقصدون  كانوا  الذين  الغزاة 

داعش  دفعت  التي  األسباب  لذات 

املدينة  استباحة  إىل  اليوم  وغريها 

كل  وهدم  وتدمريها  هويتها  وتغيري 

فيها  مبا  واالثارية  الحضارية  معاملها 

املنارة.

     بعد إسقاط نظام صدام حسني 

مفاصل  معظم  عىل  األهايل  سيطر 

اإلدارة حتى وصلت قوات البيشمركة 

األمن  إعادة  عىل  ساعدتهم  التي 

العارمة  الفوىض  وأوقفت  والنظام، 

تاريخ طويل يف محاربة الدكتاتوريات 

الذين  حسني،  صدام  نظام  وخاصة 

فقط،  أيام  عدة  منذ  انتم  تقاتلونه 

أسبوع  من  اقل  خالل  نجحت  وقد 

من وصولها إىل املدينة يف إعادة دورة 

بني  تفرق  أن  دون  الطبيعية  الحياة 

والذين  والدينية،  القومية  املكونات 

أدوات  هم  وجودها  عىل  يعرتضون 

املدينة  شوه  الذي  السابق  النظام 

وهجر سكانها األصليني.

     

وبعد  التنسيق  آلية  وضمن  عموما 

مفاوضات جرت بني القيادات الرأسية 

تستقر  ليك  البيشمركة  سحب  تم 

اشرتطنا  أمريكية  قوات  عنهم  بدال 

يف  وتحديدا  املدينة  خارج  تكون  أن 

جنوب  السابق  الجيش  معسكرات 

حصل  الذي  هذا  وفعال  املدينة، 

العنارص املترضرة  حيث بدأت بعض 

لهوية  واملضادة  النظام  سقوط  من 

علم إقليم كوردستان هو العلم 

الرمزي للشعب الكوردي الذي 

جزأته اتفاقية سايكس بيكو 1916م 

بني ايران والعراق وتركيا وسوريا، وقد 

ظهر ألول مرة يف بداية العرشينيات 

ذلك  بعد  وُقِدم  املايض،  القرن  من 

ألعضاء الوفد الدويل يف مؤمتر باريس 

من  خطة  وضع  والذي  للسالم، 

من  كجزء  كوردستان  استقالل  أجل 

تركيا  مع   )Sèrves( سيفر  معاهدة 

اعتمد   كام  1920م،  عام  العثامنية 

كعلم رسمي عام 1946م لجمهورية 

كوردستان وعاصمتها مهاباد يف الجزء 

اإليراين. هذه نبذة تاريخية مخترصة 

عن العلم الكوردستاين الذي اعتمده 

استقالله  منذ  كوردستان  إقليم 

املجلس  قبل  من  عام 1992م  الذايت 

الكوردستاين )الربملان(، ومن  الوطني 

العراقي  الدستور  صدور  بعد  ثم 

رسميا  علام  اعتربه  الذي   2005

من  كثري  يف  تعرض  والذي  لإلقليم، 

يف  خاصة  إشكاليات  إىل  املواقف 

)املتنازع  أو  املستقطعة  املناطق 

احتالل  ومنذ  بل  اليوم  ليس  عليها(، 

العراقية  لألرايض  األمريكية  القوات 

وإسقاطها نظام صدام حسني، مرورا 

اإلرهابية  داعش  منظمة  بسيطرة 

الدين  وصالح  نينوى  محافظة  عىل  

هذه  كركوك،  من  وأجزاء  واالنبار 

التي تعاين من عقدة مركبة  املنظمة 

وخاصة  عليه،  يدلل  وما  التاريخ  يف 

استهدفت  فقد  أشكالها،  بكل  اآلثار 

ماثلها  ومن  داعش  إن 
منظمات  هي  وسلوكا  فكرا  اليوم 
خارج الزمن، وما اقترفته من جرائم 
الذي  غبائها  على  يدلل  وسلوك 
الذين  أولئك  غباء  عن  يختلف  ال 
بإنزال  وورطوهم  األمريكان  قادوا 
المدينة.. في  كوردستان  علم 
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قواته  سحب  يف  ترامب  قرار 

قاعدة  كرست  روژئاڤا  من 

األوسط  الرشق  عىل  امريكا  سيطرة 

اخرى  إقليمية  قوى  تداخالت  بسبب 

التي  املناطق  وباالخص يف  املنطقة  يف 

 ، العراق وسوريا  داعش  فيها  حاربت 

فرنى التدخل اإليراين والرويس والرتيك 

اخرى  ودول  والسعودي 

عدم  عىل  تجمع  والتي 

يف  كوردية  قوة  انشاء 

املنطقة

كان  الذي  الوقت  ويف 

تحارب  روژئافا  كورد 

داعش  سيطرت  داعش 

املناطق  اغلب  عىل 

مل  الكورد  ان  اال  العربية 

تتوقف محاربتهم لداعش 

بل  روژئافا  حدود  عند 

التي  املناطق  كل  شملت 

واىل  داعش  عليها  سيطر 

ان انهوا التواجد الداعيش 

يف سوريا ، وكان كل ذلك 

وعىل  دولية  مبساندة 

رأسها امريكا .

سوتيش  قمة  عقد  وبعد 

وتركيا  وايران  روسيا  بني 

االتفاق  خاللها  تم  والتي 

وتوحيد  تسوية  عىل 

عىل  للقضاء  الجهود 

حققها  التي  املكاسب 

 ، روژئافا  يف  الكورد 

واملساند  املعزز  ترامب  موقف  وجاء 

لتحقيق ذلك .

ارى ان موقف ترامب ادى اىل خسارة 

االمر   ، املنطقة  يف  لحلفائها  امريكا 

سياسية  تداعيات  له  سيكون  الذي 

واقتصادية سلبية وان معاملها اصبحت 

واضحة عند سفر بوتني اىل السعودية 

ورئيس الوزراء الباكستاين عمران خان 

باتفاق  ذلك  تزامن  والتي  ايران  اىل 

فرض  االخري  قيام  عىل  سوري  رويس 

إنهاء  بحجة  روژئافا  عىل  سيطرته 

جعل  وبذلك  فيها  اردوغان  مخاوف 

القبول  عىل  مجرب  وضع  يف  الكورد 

خاصة  وجداين  الغري  القرار  بهذا 

وطروحات  الجديدة  التطورات  مع 

كطرح  للكورد  مطمئنة  غري  أمريكية 

فورد  روبرت  االمرييك  الدبلومايس 

الكورد  ان  عىل  فيه  يؤكد  والذي 

وقد   ، لهم  اخر  حليف  ايجاد  عليهم 

اعترب محاربة الكورد لداعش من اجل 

ساعدت  امريكا  وان  فقط  أنفسهم 

ان  مبعنى   ، ذلك  تحقيق  يف  الكورد 

اجل  من  داعش  يحاربوا  مل  الكورد 

امريكا غري مسؤولة  العامل ومبعنى ان 

عن حقوق الكورد او استقرار املنطقة 

فيها  االنسان  الحفاظ عىل حقوق  وال 

فضال عن انه اشار اىل ان العامل يتفهم 

سياسة تركيا يف املنطقة .

وقصفهم  تركيا  جيش  دخول  وعند 

املدنيني  وقتل  الكوردية  للمدن 

تركيا  وترك  دويل  مع سكوت  بالجملة 

وكأن  روژئافا  كوردستان  مبصري  تتفرد 

لرضخ  األطراف  كل  من  محبك  االمر 

الكورد وجعلهم امام خيار ال ثاين له .

وغري  الصعوبة  غاية  يف  املعادلة 

روژئافا  أعطت  وقت  يف  ابدا  منصفة 

بالرجوع  وتقبل  شهيد  الف  11اىل12 

الجيش  إمرة  وتحت  االسد  بشار  اىل 

وكأن  العريب  بالجيش  يدعونه  الذي 

يش مل يحصل ، هنا سؤال يفرض نفسه 

روژئافا تخرس  ان  يعقل  : هل  وبقوة 

بتضحيات  اتت  التي  مكتساباتها  كل 

حكومة  مقابل  عنها  وتتنازل  جسيمة 

سابقة ظاملة وجيش ملطخ اصال أيديه 

بدماء السوريني ؟

التنازل  ان  القول  اول وهلة ميكننا  يف 

ولكن  الدماء  حقن  اجل  من  كان 

بعيدة  حسابات  ونحسب  نايت  عندما 

املدى نرى ان الخسارة اكرب بكثري من 

روژئافا  به كوردستان  تقوم  تنازل  أي 

واحدة  لعملة  وجهان  وسوريا  فرتكيا 

دكتاتوري  تاريخ  لها  الطرفني  كال   .

املقابل  يف   ، الكورد  مع  التعامل  يف 

كوردستان روژئافا ال تحتاج أي قوات 

تركيا  لجيش  محاربتها  يف  مساندة 

سوى الحظر الجوي فان تحقق االخري 

مع إدامة املقاومة وكسب الرأي العام 

الدولية ان تدخل  العاملي البد للقوى 

عىل الخط وتقوم مبنع استمرار الحرب 

وسحب تركيا قواتها.

تركيا خاطئة جدا يف سياستها  ان  ارى 

لها  فرتكيا  روژئافا  كوردستان  نحو 

اقليم  مع  جيدة  من  اكرث  عالقات 

أي  تسبب  مل  واالخرية  كوردستان 

وبذلك  واستقراراها  ألمنها  زعزعة 

العراق  داخل  بحليف  تركيا  احتفظت 

االسد  بشار  قوات  سيطرت  اذا  بينام 

تركيا  توازن  سيختل  روژئافا  عىل 

منطقة  اهم  وستخرس  املنطقة  يف 

جيوبوليتيكة لصالح ايران .

كوردستان روزئافا 
د. سوزان ئاميديوموازين القوى في المنطقة
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أقلية في خمس دول.. تاريخ الكورد

أطلقت تركيا األربعاء 
عملية عسكرية في 

شمال شرق سوريا، 
وهي المنطقة التي 

تخضع لسيطرة الكورد 
الذين حققوا مكاسب 

سياسية وعسكرية 
على مدار السنوات 

األخيرة في المنطقة.

فمن هم الكورد؟

قسمت  عندما  دولة  بال  الكورد  ظل 

املنترصتان  القوتان  بريطانيا وفرنسا، 

يف الحرب العاملية األوىل، اإلمرباطورية 

العثامنية.

كوردي  مليون   30 حوايل  وظل 

رشق  جنوب  يف  منترشين  باملنطقة 

وشامل  سوريا،  رشق  وشامل  تركيا، 

العراق، وشامل غرب إيران، وجنوب 

غرب أرمينيا.

نصت  األوىل،  العاملية  الحرب  بعد 

تفكيك  عىل  »سيفر«  معاهدة 

دولة  وإنشاء  العثامنية  اإلمرباطورية 

»كوردستان« التي تتمتع بحكم ذايت.

انتهاء  من  سنوات  ثالث  بعد  لكن 

الغربيون  الحلفاء  تخىل  الحرب 

كوردية  دولة  إقامة  عن  املنترصون 

توقيع  تم  عام 1923  ففي  مستقلة، 

معاهدة »لوزان« التي رسمت حدود 

عن  املعاهدة  وخلت  الحديثة،  تركيا 

أي إشارة لدولة كوردية.

من  الكورد  عاىن  األربع،  الدول  يف 

الحق  االضطهاد وكثريا ما حرموا من 

صدام  عهد  يف  بلغتهم.  التحدث  يف 

حسني، واجه الكورد حمالت عسكرية 

وهجوم  مناطقهم  من  القتالعهم 

باألسلحة الكيمياوية.

باسم  إليهم  يشار  كان  تركيا،  يف 

من  منعوا  حيث  الجبليني«  »األتراك 

ارتداء مالبسهم التقليدية أو التحدث 

بلغتهم، ومل تعرتف بهم 



ورغم  أقلية،  باعتبارهم  أنقرة 

سكان  ربع  نحو  ميثلون  أنهم 

تركيا.

وعالقتهم  سوريا  يف  تاريخهم 

بالحكومة السورية

الكورد  السوري  النظام  اضطهد 

األخرية  الحرب  قبل  منهجي  بشكل 

رغم أنهم ميثلون نحو 7 يف املئة من 

سكان البالد.

عاش الكورد السوريون يف ظل نظام 

يف  سبقته  التي  والحكومات  األسد 

ظروف إنسانية وسياسية صعبة.

وبدأت مأساتهم يف العرص الحديث يف 

عرشينات وثالثينات القرن العرشين، 

حيث اتهموا بعبور الحدود السورية 

ووصل  مرشوع،  غري  بشكل  الرتكية 

إىل  املايض  القرن  ستينيات  يف  األمر 

من  منهم  ألف   120 نحو  تجريد 

الجنسية السورية.

مامرسة  من  سوريا  كورد  ومنع 

التعلم  ومنها  حقوقهم  أبسط 

مختلف  إىل  وتعرضوا  األم،  بلغتهم 

 2011 عام  إىل  التنكيل وصوال  أنواع 

حيث اندلعت األزمة الحالية، فوجد 

أنفسهم من بني محريك  كورد سوريا 

وغريها،  مناطقهم  يف  االحتجاجات 

يف  مشاركتهم  أسباب  بني  من  وكان 

بالحاجة  االحتجاجات شعورهم  تلك 

لحامية أنفسهم متأثرين كورد إقليم 

ويقول حزب االتحاد الدميقراطي إنه 

يرص  لكنه  االستقالل،  إىل  يسعى  ال 

إلنهاء  سياسية  تسوية  أي  أن  عىل 

النزاع يف سوريا يجب أن تقر بحقوق 

الكورد يف الحكم الذايت.

لسيطرة  الخاضعة  األرايض  متثل 

دمشق والكورد معظم أرايض سوريا، 

الرغم من هزمية مسلحي  لكن عىل 

املعارضة يف معظم أنحاء سوريا عىل 

أيدي الحكومة وحلفائها، ما زال لهم 

الغريب  الشامل  يف  ميتد  قدم  موطئ 

من إدلب إىل عفرين وحتى جرابلس.

ولدى تركيا قوات عىل األرض يف هذه 

املعارضة  مسلحو  ويضم  املنطقة. 

السوري  للجيش  تابعة  جامعات 

عىل  عالوة  تركيا  من  املدعوم  الحر 

بني  العداء  ويشتد  املتشددين. 

قوات حامية الشعب الكردية وهذه 

الجامعات.

ملاذا ترى تركيا الكورد تهديدا؟

يتأثر حزب االتحاد الدميقراطي بشدة 

الله  عبد  الكوردي  الزعيم  بأفكار 

أوجالن، وهو أحد األعضاء املؤسسني 

لحزب العامل الكوردستاين.

املتحدة  والواليات  تركيا  وتدرج 

العامل  حزب  األورويب  واالتحاد 

املنظامت  قامئة  عىل  الكوردستاين 

الحزب  إن  تركيا  »اإلرهابية«. وتقول 

االتحاد  حزب  عن  متييزه  ميكن  ال 

الدميقراطي ووحدات حامية الشعب 

الكوردية.

ما  متثل  كوردية  أقلية  تركيا  ولدى 

خمس  من  تتكون  التي  »قسد« 

عدد  يبلغ  رئيسية  مجموعات 

اإلحصاءات  بعض  بحسب  عنارصها 

إىل 100 ألف مقاتل.

الرصاع ضد داعش

سيطر  و2014،   2013 عامي  بني 

تنظيم داعش عىل مناطق كوردية يف 

فأعلن  سوريا،  رشق  وشامل  العراق 

املقاومة.  املناطق  هذه  يف  الكورد 

يف  البيشمركة  قوات  واستطاعات 

ضمن  والكورد  العراق  كوردستان 

من  مبساعدة  »قسد«،  تحالف 

التحالف الدويل طرد مسلحي داعش 

من األرايض التي سيطروا عليها.

قوات  أعلنت   ،2017 أكتوبر  ويف 

الرقة، عاصمة  »قسد« السيطرة عىل 

داعش يف سوريا، وتقدموا جنوبا إىل 

التي  املجاورة،  الزور  دير  محافظة 

كانت معقل املتشددين.

القوات  سيطرت   ،2019 مارس  ويف 

عىل قرية الباغوز، آخر جيوب داعش 

يف سوريا، وتم إنهاء »دولة الخالفة« 

من  دامئا  مخاوف  هناك  ظلت  لكن 

الخاليا النامئة للتنظيم.

سوريا  كورد  كان   ،2016 مارس  يف 

فيدرايل«  »نظام  تأسيس  أعلنوا  قد 

العربية  املناطق  يضم بشكل أسايس 

عليها  االستيالء  تم  التي  والرتكامنية 

السورية  الحكومة  لكن  داعش،  من 

السورية وتركيا والواليات  واملعارضة 

لهذا  أعلنت جميعها رفضها  املتحدة 

اإلعالن.

كوردستان العراق.

قدم  السورية،  األزمة  بداية  ومنذ 

السيايس  الدعم  كوردستان  إقليم 

والعسكري كورد سوريا، بهدف ملء 

إطاحة  حال  يف  يحصل  قد  فراغ  أي 

نظام بشار األسد.

إىل  مييلون  سوريا  يف  كورد  وأصبح 

بأنفسهم،  أمورهم  بزمام  األخذ 

كوردي  ذايت  حكم  إنشاء  إىل  ساعني 

يشبه إىل حد كبري الحكم الذي يتمتع 

به الكورد يف العراق.

كيف ظهر الكورد باعتبارهم قوة؟

وهو  الدميقراطي،  االتحاد  حزب  بدأ 

سوريا،  يف  الرئييس  الكوردي  الحزب 

الشامل  يف  قدم  موطئ  اكتساب  يف 

بعد  السورية  الحرب  بداية  يف 

إلخامد  الحكومية  القوات  انسحاب 

للرئيس  املناهضة  االحتجاجات 

وقامت  أخرى.  أماكن  يف  السوري 

التابعة  الشعب  حامية  وحدات 

للحزب بتأمني املنطقة.

سيطرتها  تركزت  الرصاع،  بداية  ويف 

عليها  يغلب  مناطق  ثالث  عىل 

الكورد ويقطنها نحو مليوين كوردي. 

وجرى تشكيل هيئات حاكمة بقيادة 

الكورد.

وحدات  نفوذ  منطقة  وتوسعت 

بعد  الكوردية  الشعب  حامية 

تقوده  الذي  للتحالف  انضاممها 

داعش  تنظيم  املتحدة ضد  الواليات 

املكون  ذلك  بعد  الوحدات  لتصبح 

الدميقراطية  سوريا  لقوات  الرئييس 

سكانها  من  املئة  يف   20 إىل   15 بني 

املناطق  يف  الكورد  أغلبية  ويعيش 

املحاذية  الرشقية  والجنوبية  الرشقية 

من  بالقلق  تركيا  وتشعر  لسوريا. 

وجود  تعترب  إذ  االنفصالية  النزعة 

سوريا  يف  الدميقراطي  االتحاد  حزب 

تهديدا ألمنها القومي. 

الكوردية  الجامعات  تخفي  وال 

إذ  أوجالن  تأثري  سوريا  يف  الرئيسية 

نظمت انتخابات إلنشاء نظام سيايس 

تقرير  بحسب  أفكاره.  عىل  قائم 

للحرة

تركيا  شنت  األخرية،  العملية  وقبل 

عرب  عسكريتني  عمليتني  بالفعل 

ملواجهة  سوريا  شامل  يف  الحدود 

وحدات حامية الشعب الكوردية.

ما سبب الهجوم الرتيك اآلن؟

الرئيس األمرييك دونالد ترامب  أعلن 

يف يناير املايض أن الواليات املتحدة 

يف  سوريا.  من  قواتها  سحب  ستبدأ 

ذلك الوقت، ما أثار مخاوف الكورد 

تركيا  تستخدم  أن  من  السوريني 

االنسحاب لشن هجوم.

وبعد إعالن ترامب ليلة األحد املايض 

بالفعل  تحققت  الوعد،  هذا  تنفيذ 

هذه املخاوف.

»تركيا  أن  األبيض  للبيت  بيان  وأكد 

املخططة  عمليتها  يف  قدما  ستميض 

سوريا«،  شامل  يف  طويلة  فرتة  منذ 

لن  األمريكية  القوات  أن  إىل  مشريا 

تنخرط بأي شكل يف أي عملية تركية، 

بعد أن هزمت داعش.
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وأصبح الكورد في 
سوريا يميلون إلى 

األخذ بزمام أمورهم 
بأنفسهم، ساعين 

إلى إنشاء حكم ذاتي 
كوردي يشبه إلى 

حد كبير الحكم الذي 
يتمتع به الكورد في 

العراق.
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يف الرابع والعرشين من ديسمرب 

دونالد   ، االمرييك  الرئيس  قال 

ترامب ، علی هامش ٲعامل الجمعية 

يستحق  أنه   ، املتحدة  لٲلمم  العامة 

أن ينال جائزة نوبل للسالم ، وقال : 

ميكن أن ُأمنح جائزة نوبل ألمور عدة 

بنزاهة، وهو ما ال  إن كانوا يعطونها 

يفعلونه«

ألوباما  »منحوها  ترامب  ــاف  وأض

الرئاسة وهو  إىل  بعد وصوله  مبارشة 

سبب  عن  فكرة  أدىن  لديه  يكن  مل 

احقية  يف  مشككا   ، عليها  حصوله 

اوباما للجائزة ويف ذات الوقت شكك 

باللجنة املرشفة علی الجائزة...!!!

بٲن  اليعلم  ترمب  دونالد  ان  يبدو 

الربملان  ضمن  خاصة  لجنة  هناك 

الرنويجي يتولی جانبا من الرتشيحات 

يستحق  من  سنويا  اللجنة  وتحدد 

يقدمها  التي  للخدمات  وفقا  الجائزة 

تبعاً  ــك  وذل  ، لالنسانية  الشخص 

يف  نوبل  الفريد  العامل  به  أوىص  ملا 

وصيته....

لهذه  الرتشيح  اقرتاحات  تٲيت  وقد 

الجائزة من املحاكم الدولية، أو أعضاء 

الجامعة،  أساتذة  أو  الحكومات، 

التاريخ،  مجاالت  يختصون يف  والذي 

والحقوق،  االجتامعية،  والعلوم 

والفلسفة

الذي اليدرك  ترمب  السيد  الی  نعود 

كل  بنزاهة  ليشكك  وجاء  ذلك  كل 

بٲنه  وليقول  واللجان  الهيئات  هذه 

االحق بجائزة النوبل .

معيار  ٲو  اســاس  اي  وفــق  اعلم  ال 

فباٲلمس  نفسه  ترامب  السيد  يرشح 

بيشمركة  ابطال  عن  تخلی  القريب 

له  كان حليفا  الذي  كوردستان  اقليم 

ووجدنا   ، ــاب  االره ضد  الحرب  يف 

البيشمركة  ترمب  السيد  ترك  كيف 

املوالية  العبادي  قوات  رحمة  تحت 

االمريكية  باالسلحة  واملتسلحة  اليران 

عسكرية  هــمــرات  مــن  املــتــطــورة 

ذلك  عن  ونتج   ، االبرامز  ودبابات 

مقتل وترشيد آالف الكورد من مدن 

كركوك وخانقني وطوزخورماتو...

يف  الكورد  عن  ترامب  تخلی  واليوم 

ليصبحوا  السيناريو  بــذات  سوريا 

فريسة سهلة للجيش الرتيك االمر الذي 

قد يتسبب بحدوث كارثة انسانية من 

قتل وترشيد وتهجري

فهل ما زلت ياسيد ترامب مرصاً علی 

احقيتك بجائزة النوبل للسالم ؟؟؟

ال  السالم  يستحق  من  ان  فلتعلم 

يقارنها  وال  البرش  بـــٲرواح  يتاجر 

آخر  يف  فعلت  مثلام  واملال  بالسالح 

تغريدة لك .

ترامب والكورد والنوبل للسالم
جالل شيخ علي



القامة  الطويل بني قصار  يقف 

مميزآ  عمالقآ  نفسه  فيجد 

مبهارات  التفرد  سوى  عليه  وما  عنهم 

خاصة كلعبة كرة القدم او التجويد يف 

قرأة القران فمنذ نشوء الدولة الرتكية 

العثامنية  الدولة  انهيار  اعتاب  عىل 

التعبري  حسب   ( املريضة  املريضة 

االوريب بداية القرن العرشين ( وجدوا 

االتراك انهم ينتقصون اىل الطاقة والن 

املنترصة  التحالف  دول  مع  املنافسة 

وسيطرتها  االوىل  الكونية  الحرب  يف 

يف  وجدو  فقد  العراقي  النفط  عىل 

وان  البد  التي  الحربة  رأس  الكرد 

وطال  املستقبلية  االماين  لهم  تحقق 

البرتولية  االحتامالت  االنتظار فجاءت 

ان  بعد  السعودية  مع  وتارة  ارسائيل 

حزت رقبة اليونان التي تعاين من ازمة 

الكردية  التحركات  فرتى  اقتصادية 

فلم  التجاري  بالتبادل  نفسها  تغطي 

من  تعيشه  كالذي  انتعاشآ  تركيا  ترى 

اموال العراق وكردستان .

يف  التبول  اجور  تأخذ  التي  تركيا 

الطائرات  يف  العصائر  وتبيع  الجوامع 

صارت تتربع بأرسال 80 مليون معمر 

رواتب  لهم  وتقطع  الحج  اىل  تريك 

شهرية مجزية كضامن اجتامعي .

الرئيس  ترصفات  يف  للفرصة  فواتتها 

سوريا  شامل  عىل  لتهجم  االمرييك 
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يف قربص سببآ يف هجومها عىل اليونان 

تركيا  فأن  اوارها  انتهاء  رغم  والتي 

تشتغل يك تحصل عىل بضعة ابار ولو 

ارسائيل  مع  فاشتبكت  السائل  الغاز 

املنافسة  اجل  من  واليونان  ومرص 

واخريآ  الراهن  الوقت  يف  املحتدمة 

واالوربية  االمريكية  الصفعة  جاءت 

التي متنعها من التوغل حول قربص يف 

لفكرة  فانتبهت  املاضية  القليلة  االيام 

للكرد  الحامية االمريكية  امريكا حول 

يف شامل رشق وغرب سوريا ولضامن 

سكوت روسيا سجد امام بوتني محاوال 

اعتذار  يف  الرويس  الفتى  غرور  ارضاء 

ثم رشاء االس 400 املقاومة للطائرات.

البقاء  يف  بوتني  تجربة  من  ومستفيدآ 

يصول  وداعش  ليهمها  تكن  مل  التي 

االول  اليوم  يف   228 لتقتل  ويجول 

خباطات  ومعها  مجزرة  للهجوم 

حول  اسمنتي  سور  لبناء  كونكريت 

عفرين بأموال قطرية .

والصحافة  رجت  االرضية  الكرة 

باين  خليفة  يهم  وال  ضجت  العاملية 

اموال  انها  الحديثة  الرتكية  الدولة 

بعد  الرتكية  البنوك  يف  الباقية  داعش 

ذات  تركيا  اصحابها  وفرار  مقتل 

االفالس املزمن تأتيها االموال بغتة 

كان  اذا  انتباه  لحظة  اريدها  فقط 

الكرد بالرغم من الويالت التي تصب 

من  التقرب  فرصة  فواتته  بالسلطة 

قدم  موطئ  عىل  للحصول  الخليج 

البل الحصول عىل هدية مثينة كطائرة 

املشتبكة  قطر  من  الخاصة  الرئاسية 

مع نظرياتها ثم ليقيم قاعدة عسكرية 

فيها .

تركيا بقيت تدفع ديونآ تراكمت عليها 

بسبب حرب قربص لكنها لليوم بالرغم 

  pkk عىل  املخالب  ذات  حروبها  من 

السوق  غزت  النها  مادة  اىل  التحتاج 

ان  بعد  كردستان  وبالذات  العراقية 

توقفت الصناعة العراقية متامآ .

مع  تارة  املشتبكة   تركيا  فصارت 

عليهم ينهضون من كل كبوة او ليست 

تركيا  عنها  تبحث  التي  الغيبية  القوى 

تريد  مام  بالرغم  منصورون  فالكرد 

لها تركيا ومن يتفق معها فاذا اجتمع 

الغرب بكل قواها والعرب يف سادات 

تكون  فلن  عليها  الخليجيني  املال 

والخذالن  الخيبة  سوى  الكرد  العداء 

فبسبب ميتة ) اآلن الطفل الكردي ( 

قرائح  ضجت  البحرية  شواطئها  عىل 

االدب والشعر يف العامل فكيف يتوهم 

له  ليس  بأن  لالسالم  الكربى  الشقيقة 

سوى لعنات املظلومني الكرد .       

تركيا واالخوة الال اسالمية
صالح مندالوي
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ذكرى رحيل الشاعر زاهد حممد 
الجزء الثانيواحلاجة اىل احياء الثقافة العراقية

عبد الصمد اسد

عرب  التواصل  من  واملعارف  االصدقاء 

من  رحيله  حتى  يتمكن  ومل  الهاتف، 

الدنيا ان يقطع نهائياً تواجده الحيس 

ذخائر  من  ماتركه  خالل  من  معهم 

بالغزل  ينبض  شعر  ديوان  يف  البقاء، 

باالخوانيات،  الشعراء  فيه  وينازل 

اصوات  بها  تصدح  عامية  باشعار  او 

قومياته،  وتالحم  بالوطن  حباً  راقية 

املتنوعة  االذاعية  اعامله  جانب  اىل 

الصحف،  اعمدة  املنترشة يف  وكتاباته 

والظلم،  الدكتاتورية  ورافضاً  ناقداً 

من  انه  النقاد  من  العديد  ويعتربه 

اشتهر  القالئل،  العراقيني  االدباء  بني 

القصائد  من  املئات  انتاج  يف  وابدع 

وصاغ  والنرث،  والعامية  بالفصحى 

كتابات  اىل  اضافة  الوطنية،  االغاين 

اقرب  هي  متعمقة  ودراسات 

ومنح  العليا،  الجامعية  لالطروحات 

املكتبة العربية دراسة رصينة ومتميزة 

عن الجواهري، واخرى عن املال عبود 

الكرخي، وهام الشاعران االحب اليه، 

ابداعه  من  الكثري  الصحافة  يف  ونرش 

والهزل  الجد  بني  يجمع  الذي  النرثي 

واصدر دواوين وكتباً ومجلدات مثينة 

و«افراح  الليل«  يف  »شعاع  امثال 

االعتذار للقراء واىل القامئني عىل وكالة 

شفق عن التأخري يف ارسال هذا الجزء 

ان  املفروض  من  كان  الذي  الثاين 

الجزء  نرش  من  قليلة  ايام  بعد  ينرش 

لرحيل  الثامنة عرش  الذكرى  االول يف 

الذي  زهدي  محمد  زاهد  الشاعر 

يوم  نيوز«  »وكالة شفق  يف  نرشه  تم 

لظروف  ولكن   ،٢٨/٩/٢٠١٩ السبت 

قطع االنرتنت تعذر نرش املوضوع يف 

حينه.

نهاية  يف  ذكرنا  وكام  الجزء  هذا  يف 

احد  ماكتبه  نستحرض  االول  الجزء 

من  محمد  زاهد  الشاعر  اصدقاء 

الذين يعتربونه انه كان شديد الحرص 

يف  اقامته  مقر  من  بهم  االتصال  عىل 

اواخر  اليها  هرب  التي  السعودية 

الثامنينات من ظلم صدام ونظامه.

من  وغريها  لندن  يزور  كان  وحني 

وقرينته  قريبته  وبصحبته  البلدان 

حال  يتصل  قاسم،  زهرة  دكتورة 

ويستعجل  معارفه  مبعظم  وصوله 

اللقاءات  تلك  زاد  وكان  لقاءهم، 

يرسق  ال  ومشوقة  متنوعة  احاديث 

لذتها او يتمكن من انهائها اال الوقت، 

وبالرغم من ذلك مل مينعه غيابه عن 

و«حصاد  و«واالخوانيات«  متوز« 

الكثري. الغربة«وغريها 

الراحل  يتواىن  مل  املرض  اشتداد  رغم 

ولو  الكورد  قومه  يشارك  ان  من 

النوروز  بعيد  احتفالهم  يف  بقصيدة 

بتلك  خاصة  تهنئة  قدم  حيث 

مؤسسة  اقامتها  احتفالية  يف  املناسبة 

العام  لندن  يف  الفيليني  الكورد 

قليلة،وقال  باشهر  وفاته  قبل   ٢٠٠١

املحبة  تهنئة  جميعا  ”اهنئكم  فيها 

النوروز املجيد،  واالخوة ملناسبة عيد 

وقد  اهلنا  عىل  يعيده  ان  الله  سائاًل 

بعد  الجديد  تاريخهم  يضعون  بدأوا 

القهر  من  العجاف  السنني  هذه  كل 

تحده  ال  الذي  والظلم  والعنت 

باالبيات  الرسالة  تلك  الحدود” وذيل 

التالية::

ياربيع الكرد ال ترحل وإن

ِبَشـٍر مسـتطيـر أنذر النـور 

ودع النـوروز حياً انـــــــه

فرٌح عاش عىل مر العصور

خط يف التاريخ )كاوا(يومه

مذ زمن )ضحاك(يف بطن السعري

ذلك الحداد مازالت له

قصة تلهب اعامق الضمري
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تكنس الظامل والظلم فال

وارث فيها سوى الله القدير

قبل  املستشفى  يف  وجوده  وخالل 

يف  اطلع  السابق،  النظام  سقوط 

خرب  عىل  اللندنية  “الحياة”  صحيفة 

شاحنة  يف  وضعوا  عراقياً   ٢٤ اعتقال 

تنقل اكيساً من الرمل والحىص متجهة 

السلطات  فاعتقلتهم  تركيا،  اىل خارج 

التي  الصغرية  “الكوة”  تنهار  ان  قبل 

الشاحنة،  ظهر  عىل  بينها  وضعوا 

وكعادته  بالحادث  تأثره  فرط  ومن 

املشاهد  وتصوير  التقاط  رسعة  يف 

بالشعر كتب قصيدة مؤثرة خص بها 

تلك  وكأن  صغري،  مبقطع  الصحيفة 

التي كتبها يوم ذاك يف ظل  القصيدة 

الشعب  بحق  السابق  النظام  جرائم 

حي  وهو  اليوم  كتبها  قد  العراقي، 

العراق،  الحايل يف  الوضع  وهو يصف 

حيث يقول:

يارب هل اقرأ يف االنباء

عن برش احياء

من)دجلة( و)الزاب(

او شواطئ الفرات

اجسادهم مرصوفة يف الصمت

يف شاحنة كربى

معبأة باكياس من الرمل

واكياس حىص

ال خبز.الماء…..

******

انا… هنا… يف )لندن(

ابيك عىل عراقي املصطرب املهان

ابناؤه تحت الحىص والرمل يشحنون

والرافدان يف العراق

يسقيان االرض

التطرح اال رسطان الروح واالجساد

يارب الساموات

تنحر  حيث  االرض  لهذي  رحمى  اال 

االكباد

وحيث ال يكلل الوجه الصبوح للصبايا

والجميالت سوى السواد

او تلبس العروس ثوب عرسها االبيض

يومني لتستبدله ببدلة الحداد

او تأكل الخبز بثدييها

تثري شهوة العصابة االوغاد

برأسهم )عنرتة الشداد(

يدفع شعباً ملهاوي الذل

ثم يسلم الرؤوس للجالد

بالسيف يقطعها 

يهديها له يف )حفلة امليالد(…..

******

بشقيه  الشعر  يف  الراحل  براعة  ومن 

الكاتب  نرش  والعامية  الفصحى 

القشطيني  خالد  االستاذ  العراقي 

ـــ  صحيفة  يف  اليومي  عموده  يف 

بعيد  اللندنيةـــ  االوسط  الرشق 

ــ٢٠٠١ـــ  العام  يف  الشاعر  رحيل 

بني  دار  فيه حواراً  نقل  زاهد محمد، 

بلندن  بيته  يف  محمد  زاهد  الشاعر 

الدكاترة  حني زاره وهو يعاين املرض، 

واحمد  الحاج  وعزيز  معصوم  فؤاد 

العراقيني،  االكراد  البامرين وكلهم من 

 (( القشطيني،  قال  مقدمته  ويف 

وهو  العريب  الشعر  حول  الحديث 

عليه  يتنازع  ال  الذي  الوحيد  اليشء 

االكراد كام يبدو، فذكر الدكتور فؤاد 

بيتاً من  معصوم ان شاعرا عربياً قال 

ثنى  ـــ  يقال،  بكلمة  ينتهي  الشعر 

عليها شاعر آخر ابو رامي، ببيت ثان 

حرارة  وانفصال  الخطأ  تصحيح 

ولدت  اثارها  ان  اال  االرقام  تشابك 

دفاتر  يف  يسجلها  ان  احب  ابيات 

اشعاره العامية تحت عنوان “ تلفون 

بالخطأ ” وهذه ابياتها:

تلفوين اشتد رنينه

وباالذن دَوى طنينه

رفعت سامعته ولّني

بوحده زهَكانه وحزينه

Hello َكالت, كلت اهاًل

كالت بلهجة رزينه

Please مسرت أيفي فضاًل

Tina اكدر احجي مع

كلت والله بطرك روحي

والكلب زايد ونينه

دخيل الله احسبيني

ابن عم او اخو “تينه”

واحجي وياي مبحنة

يريديل وحدة حنينه

والحنينه بعيدة عني

والظهر باجر تجينه

مري هذا اليوم عندي

وبيتنا يسرت علينه

شاميجي ببالج أأمري

يوصلج بس تطلبينه

ويسيك كونياك بريه

من اسبوع مثلجينه

واالكل متن وقيمة

عنرب وومركه ثخينه

والحال بقالوة طازه

لو حالوة من الطحينه

هلو كويل شتطلبني

الصوت ابد ما سامعينه

Sorry Sorry جاوبتني

وسدت الخط وانتهينه..

غيض  نستذكر  ونحن  له  يؤسف  ما 

من فيض من ما قدمه الشاعر الراحل 

فصحى  بتنواعتها،  العراقية  للثقافة 

مكتوبة  او  كانت  اذاعية  وعامية، 

من  املطلوب  االهتامم  تجد  مل  انها 

وزارة الثقافة العراقية وال الفضائيات 

كبار  من  العديد  حال  حاله  الكثرية 

وهذا  والفنانني،  والشعراء  االدباء 

التقصري واالهامل مع االسف سيؤدي 

العراقي  االرث  ذلك  كل  اندثار  اىل 

احياء  من  بد  وال  والراقي،  الجميل 

ثقافية  برامج  طريق  عن  الذاكرة 

االتحاد  نستثني  وال  رصينة،  وادبية 

العراق  يف  والكتاب  لالدباء  العام 

واالدباء  الشعراء  جمعية  وكذلك 

التقصري  الفنانني من  الشعبيني ونقابة 

وتلفزيونية  اذاعية  برامج  ايجاد  يف 

ارشيف  خازنات  من  تعيد  اسبوعية 

تلك االبداعات العراقية ما يتيرس لها 

الذي  التاريخ  لذلك  تقديرا  وعرضها 

كان زاداً يف منو الوعي الثقايف واالديب 

من  ونتأمل  عديدة  الجيال  والفني 

ولو  تكون  ان  املذكورة  املؤسسات 

الجليلة،  القامات  لتلك  وفية  قليال 

تشجيع  يف  مبسؤليتها  تنهض  وان 

الجيل الحايل عىل تذوق جامل ورقي 

ثقافتنا وروادها..

القول،  من  االول  البيت  يف  “يقال 

االقالة  من  الثاين  البيت  يف  وتصبح 

من  الثالث  البيت  ويف  واالستقالة، 

البيت  القيلولة، أي يوم الظهرية، ويف 

الرابع الذي انشده زهدي من القيل، 

اثناء  للضيف  اللنب  وتقديم  اللنب  اي 

من  فهي  الخامس  البيت  اما  النهار، 

العرثة  واقالة  والغفران  املسامحة 

وزلة اللسان.((.

عن  قال  كام  القشطيني  رأي  ويف 

ذلك الحوار الشعري ))وهكذا كسب 

اهداف  بثالثة  االدبية  املعركة  االكراد 

الدكتور  صديقنا  منها  اثنني  سجل 

واكرث  بل  للعرب،  هدفني  ضد  زاهد، 

متحدياً  الكاتب  ويضيف  ذلك((  من 

فيعطي  عامر  ابو  مييض  و   (( بالقول 

يأتوا  ان  العرب  لشعراء  الفرصة 

فهل  استطاعوا،  ان  سادس  ببيت 

امجاد  للعرب  يعيدون  متطوعني  من 

دواوين العرب..((.

زاهد  الدكتور  كتب  ما  طرائف  ومن 

استالمه  اثر  بايام،  وفاته  قبل  محمد 

مكاملة تلفونية انثوية اخطأت ارقامها 

والتقطها  املطلوب  الهاتف  طريق 

النقاط  بالتقاط  الخبري  شاعرنا  هاتف 

والحروف، وكان ينتظر وصول زوجته 

وعقب  الخارج،  من  زهرة  الدكتورة 

مبعنى  ولكن  الكلمة  بنفس  ينتهي 

الكردي  الشاعر  بذلك  سمع  مختلف، 

ثالث  ببيت  فجاء  اليوترييش  ـــ 

ومبعنى  الكلمة  بنفس  ايضاً  ينتهي 

ثالث آخر، كان الشاعر العريب االصيل 

قد قال:

أقول لضبي مر يب وهو سانح

أأنت اخو ليىل، فقال يقال.

ثنى عليه ابو رامي بهذا البيت.

فقلت، يقال املستقبل من الهوى

اذا مسه رض؟ فقال يقال.

اليوترييش  الكردي  الشاعر  ثلث  ثم 

ذلك فاضاف.

فقلت، حبيبي، هل يقال بظلكم

اذا جاءكم مضنى؟ فقال يقال.((..

))الدكتور  ان  القشطيني  ويضيف 

قال، ال  فؤاد معصوم حني روى ذلك 

ان  سيستطيع  آخر  شاعراً  ان  اعتقد 

رابعا،  بيتاً  املساجلة  هذه  اىل  يضيف 

واجمع الحارضون االخرون عىل ذلك 

انشق  زاهد  الدكتور  صديقنا  ان  بيد 

عن هذا االجامع فقال اتركوين لدقائق 

قهوتهم  القوم  رشب  بدلوي،  الديل 

ومتنوا له الشفاء وانرصفوا اىل بيوتهم، 

عن  ربطته  فؤاد  الدكتور  حل  ان  ما 

ابو  انه  التلفون،  رن  حتى  قيمصه 

فؤاد  ياأخي  ..هاك  الخط  عىل  عامر 

نظمه،  استبعدتم  الذي  الرابع  البيت 

ثم انشده الزهدي البيت وجاء فيه:
فقلت له: لو يطلب القيل ضامئاً

فهل عندكم قيل: فقال يقال

ابا  ولكن  بذلك،  معصوم  فؤاد  انبهر 

عامر قطع عليه تعجبه …

ويقول له ، وهاك ياصاحبي

واردف: ماذا لو تعرث لفظه

وزل لسان منه؟ قال يقال.

ال بد من احياء الذاكرة عن طريق 
برامج ثقافية وادبية رصينة، 

وال نستثني االتحاد العام لالدباء 
والكتاب في العراق وكذلك جمعية 
الشعراء واالدباء الشعبيين ونقابة 

الفنانين من التقصير 
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فيلي /  سندس  مريزا 

كتالونيا.. 
تظاهر اآلالف من قرن من النضال في سبيل االستقالل

سكان إقليم كاتالونيا، 
لليوم الخامس على 
التوالي، تأكيدا على 

مطالبهم باالستقالل 
عن إسبانيا، مما أدى 

إلى اشتباكات مع 
الشرطة.
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إشعال  االحتجاجات  وشهدت 

الحرائق كام حاول املتظاهرون 

اقتحام املكاتب الحكومية يف برشلونة، 

عاصمة اإلقليم.

واندلعت االحتجاجات غضبا من حكم 

أصدرته محكمة إسبانية، يوم االثنني، 

انفصاليني  تسعة زعامء  بالسجن عىل 

من كاتالونيا.

وقال مرييتسيل بودو، املتحدث باسم 

إنهم  كاتالونيا،  يف  اإلقليمية  الحكومة 

املتظاهرين  مع  بالتعاطف  يشعرون 

ويتفهمون غضبهم.

لكن السلطات اإلسبانية أعلنت أيضا 

أنها تسعى ملعرفة من يقف وراء تلك 

االحتجاجات. بحسب يب يب يس.

فام هي حكاية إقليم كتالونيا؟

القليم كتالونيا تاريخ طويل من القمع 

اإلسبانية  األغلبية  يد  واالضطهاد عىل 

ومن املحاوالت املتكررة للتخلص من 

مدريد  يف  املركزية  الحكومة  سيطرة 

ونيل أكرب قدر ممكن من االستقاللية 

عىل مدى قرون عديدة.

القرن  يف  شهدت  كتالونيا  لكن 

واضطهاد  قمع  حملة  أكرب  العرشين 

عىل مدى عدة عقود حتى وصل عدد 

الكتالنيني الذين فروا من بالدهم إىل 

مئات اآلالف ومل يعودوا إىل موطنهم 

األصيل أبدا.

القرن  بداية  يف  كتالونيا  متكنت 

العرشين من تحقيق وحدتها اإلدارية 

الذايت.  الحكم  من  معينة  ودرجة 

أريك  املحلية  الحكومة  رئيس  سعى 

هيكل  إقامة  إىل  ريبا  ال  دي  برات 

إداري للتنسيق بني املقاطعات األربع 

أن  إىل  االقليم  منها  يتشكل  التي 

 ،1914 عام  ذلك  تحقيق  من  متكن 

برميو  املستبد  االسباين  الحاكم  لكن 

عام  اإلدارة  هذه  ألغى  ريفريا  دي 

1925 وتعرض القوميون الجمهوريون 

 ( العاملية  والحركة  الكتالنية  واللغة 

تحديدا(  والشيوعيون  الفوضويون 

لقمع واسع خالل عهد ريفريا.

جمهورية عاشت يومني

انتخابات   1934 عام  جرت 

الجمهوري  الحزب  وحقق  محلية 

باسم  واملعروف  الكتالين  اليساري 

 ESQUERRA REPUBLICANA(

كبريا  فوزا   )DE CATALUNYA

فرانسيسك  الحزب  زعيم  وأعلن 

كتالونيا،  جمهورية  إقامة  عن  ماسيا 

فقد  طويال  تعمر  مل  الجمهورية  لكن 

وافق بعد ثالثة أيام عىل االنضامم إىل 

الوالدة  الحديثة  االسبانية  الجمهورية 

مع احتفاظها بنوع من الحكم الذايت. 

وبعد اإلعالن عن الجمهورية فر امللك 

يف  وعاش  البالد  من  الثامن  الفونسو 

املنفى.

عام 1936 قاد الجرنال فرانكو انطالقا 

من األرايض املغربية متردا عسكريا ضد 

الوالدة مبساعدة  الحديثة  الجمهورية 

أملانيا النازية وإيطاليا الفاشية بهدف 

اإلطاحة بالجمهورية.

يف  فازوا  الذين  الجمهوريون  وكان 

قليلة  أشهر  قبل  املحلية  االنتخابات 

هم الذين يحكمون يف كاتالونيا وبقية 

األقاليم.

أهلية  حرب  إىل  فرانكو  مترد  تحول 

عام  إىل   1936 من  استمرت  شاملة 

القتىل  آالف  مئات  وخلفت   1939

االسبانية  املدن  وشهدت  واملنفيني. 

الطائرات  قصف  نتيجة  واسعا  دمارا 

كان  التي  للمدن  واإليطالية  األملانية 

وهو  الجمهوريون  عليها  يسيطر 

العاملي  الفنان  خلده  الذي  الدمار 

الشهرية  لوحته  عرب  بيكاسو  بابلو 

الذي  الدمار  تصور  التي  »غيورنيكا« 

لحق بهذه البلدة يف اقليم الباسك.

أرشس  من  واحدة  كتالونيا  وشهدت 

معركة  وهي  األهلية  الحرب  معارك 

نهر »ايربو« التي قتل فيها 15 ألف من 

الجمهوريني. وأسفرت الحرب األهلية 

عن مقتل 50 ألف من الكاتالنيني.

فرباير/ شهر  يف  الجمهورية  وبسقوط 

نصف  البالد  من  فر   1939 شباط 

مليون شخص بينهم 200 ألف كتالين 

بحياتهم.  وللنجاة  القمع  من  هربا 

نفذت قوات فرانكو عام 1940 عملية 

عىل  الرصاص  بإطالق  ميداين  إعدام 

كاتالونيا  جمهورية  حكومة  رئيس 

املنتخب لويس كومبانس الذي سلمته 

بعد  فرانكو  لحكومة  هتلر  مخابرات 

إلقاء القبض عليه يف فرنسا.

ديكتاتورية ألربعة عقود

البالد  عىل  فرانكو  الجرنال  وفرض 

نظاما ديكتاتوريا ملدة 4 عقود حيث 

منع األحزاب وحرم الناس من أبسط 

مع  فرانكو  تعامل  لكن  الحقوق. 

ألغى  أكرث قسوة حيث  كان  كاتالونيا 

الكاتالنية  اللغة  ومنع  الذايت  الحكم 

يف  بكاتالونيا  الخاصة  الرموز  وجميع 

املدراس والكتب والحياة العامة.

آالف   4 إعدام  كاتالونيا  وشهدت 

معارض لحكم فرانكو خالل الفرتة ما 

بني 1938 إىل 1953.

مات فرانكو عام 1975 ودخلت اسبانيا 

ونشطت  الدميقراطي  التحول  مرحلة 

حيث  كتالونيا  يف  السياسية  األحزاب 

مظاهرة   1977 عام  برشلونة  شهدت 

شخص  مليون  فيها  شارك  ضخمة 

عن  عفو  وباصدار  بالحرية  مطالبني 

الحكم  منح  و  السياسيني  املعارضني 

الذايت لالقليم.

وعاد رئيس الحكومة املحلية لكتالونيا 

إىل  تاراديالس  خوسيه  املنفى  يف 

وأعلن عن عودة  عام 1977  كتالونيا 

كتالونيا  يشمل  الذي  املحيل  الحكم 

وفالنسيا وشّكل حكومة مؤقتة.

يذكر أنه كانت هناك حكومة كتالونية 

يف املنفى وكان مقرها يف فرنسا طيلة 

عام  حتى  فرانكو  الجرنال  حكم  فرتة 

.1977



واشتداد  الناشطني  ومحارصة  القمع  شدة 

حمالت االعتقال الكيفية.

وفشل نظام املحاصصة يف ادعائه املداهن انه 

جاء إلنصاف الشعب ورفع الحيف عنه، ونقل 

العجاف  السنوات  بعد  نوعية  نقلة  العراق 

الدكتاتوري  النظام  حكم  تحت  عاشها  التي 

الذي حكم العراق بالنار والحديد.

وعملت طغمة الفساد عىل إشاعة اليأس يف 

أوساط الشباب من أي امكانية تغيري، حتى 

انتفض  اذ  لهم،  السارة  غري  املفاجأة  جاءت 

نادرة،  وهبة  باسلة،  انتفاضة  يف  الشباب 

واملفسدين  الفساد  بوجه  جبارة،  ووثبة 

العراقية. وهكذا  الكرامة  واملحاصصة.. وثبة 

صنع شباب العراق فجرا جديدا، فجرا يبرش 

ان التغيري قادم، وانه ليس مستحيال، بل انه 

ممكن تصنعه االرداة الشعبية الباسلة.

اعتيادية، كانت  مل تكن األيام املاضية، أياماً 

أياماً  املعارص،  العراق  تاريخ  فاصلة يف  أياماً 

بوضوح  واعلنت  املتنفذين،  عروش  هزت 

واالثنية  الطائفية  املحاصصة  نظام  ان  تام 

العراق  شباب   رفض  فقد  مقبوال.  يعد  مل 

الذي سار عليه  النهج  من أقصاه اىل أقصاه 

والتمييز  العدالة  عدم  أرىس  والذي  النظام، 

والتهميش، وانتج الفساد والفقر.

املداهن  الطائفي  الخطاب  ان  الشباب  قال 

لن ينطيل، وقد فات اوانه، وارشوا فشل كل 

ومحاوالت  السياسية،  الطائفية  يستغل  من 

وجود طغمة  تأبيد  غرضه  تناحر  اىل  جرهم 

الفساد يف مفاصل السلطة.

هنيئا لشباب العراق الذين جعلوا موضوعة 

يف  األبرز  العنوان  االجتامعية،  العدالة 

انتفاضتهم الباسلة امام نظام تغييب العدالة.

أيام.  تجاريها  ال  مرت،  عظيمة  أيام 

العارية،  بالصدور  املجابهة  أيام 

لشباب انسدت امامهم فرص العمل. شباب 

سبل  أغلقت يف وجوههم  العمر،  مقتبل  يف 

العيش الكريم، طحنتهم البطالة وصعوبات 

الحياة. شباب واقعه مؤمل ومستقبله معدوم. 

يف  ضوءاً  يجدوا  ومل  االمل،  فقدوا  شباب 

يف  حال  يبرصوا  مل  املظلم.  املحاصصة  نفق 

الطبقية  الهوة  وكرس  الالعدالة،  رسخ  نظام 

املعيشية  والفجوة  االجتامعية  والفوارق 

وامواله  البلد  مبوارد  اسـتأثرت  طغمة  بني 

العاطلني  الشباب  ماليني  وبني  وامكانياته، 

عن العمل، وسكنة العشوائيات التي هدمت 

عىل رؤوس ساكنيها بأقىس صور الظلم، دون 

الغني  العراق  مبواطني  تليق  بدائل  توفري 

موارده  وثراء  سكانه،  وامكانيات  بتنوع 

الطبيعية.

لقد فشلت األحزاب املتنفذة، بقدر ما خدعت 

الحاضن  املحاصصة  نظام  بدميقراطية  الناس 

التجاوب  عىل  املزعومة  وبقدرته  للفساد، 

حياتهم،  مستلزمات  وضامن  مصالحهم  مع 

املزاج  جيدا  ُيفهم  ومل  التعبري.  يف  وحقهم 

مامرسات  عىل  والساخط  الرافض  الشعبي 

مل  حصده  الذي  الفشل  ورغم  النظام.  هذا 

هذا  عن  للدفاع  وسيلة  االحزاب  تلك  توفر 

النظام اال واستخدمتها، حتى تلطخت ايادي 

البعض  بدماء شباب العراق، الذين سبق ان 

وهبوا الدماء يف مواجهة اإلرهاب، مدافعني 

ببسالة عن بلدهم ومستقبله.

بني  الثقة  بناء  يف  املحاصصة  نظام  واخفق 

الشعب، وصار  الحاكمة وبني عامة  الطعمة 

الثقة يزداد ويتسع ويرتسخ طرديا مع  عدم 
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فيلي / جاسم الحلفي

أيام هزت عروش الفساد
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باالسماء والتفاصيل.. 
رويترز تكشف هوية قناصة االحتجاجات في العراق



عن  نقال  رويرتز  وكالة  ذكرت 

مسؤولني أمنيني اثنني إن فصائل 

قناصة عىل  إيران نرشت  من  مدعومة 

أكرث  خالل  بغداد  يف  البنايات  أسطح 

للحكومة  املناهضة  االحتجاجات 

دموية منذ سنوات.

يسبق  مل  الذي  اإلجراء  هذا  ويسلط 

عىل  الضوء  قبل  من  عنه  اإلعالن 

الساحة  سادت  التي  الفوضوية  الحالة 

احتجاجات  العراق وسط  السياسية يف 

 100 من  أكرث  مقتل  إىل  أدت  حاشدة 

األسبوع  خالل   6000 وإصابة  شخص 

أكتوبر ترشين  من  األول  بدأ يف  الذي 

األول.

ثابتا  عنرصا  الفصائل  هذه  وأصبحت 

مع تزايد النفوذ اإليراين. وأحيانا تعمل 

هذه القوات           باالشرتاك مع قوات األمن 

القيادة  بهياكل  تحتفظ  لكنها  العراقية 

الخاصة بها.     

إن  لرويرتز  األمنيان  املصدران  وقال 

قرروا  إيران  مع  متحالفة  قادة فصائل 

إخامد  املساعدة يف  أنفسهم  تلقاء  من 

حكومة  عىل  الشعبية  االحتجاجات 

عبد  عادل  العراقي  الوزراء  رئيس 

الذي تحظى إدارته منذ تولت  املهدي 

من  بدعم  واحد  عام  قبل  السلطة 

من  مدعومة  قوية  مسلحة  جامعات 

إيران ومن فصائل سياسية.

”لدينا  األمنيني  املصدرين  أحد  وقال 

أدلة مؤكدة بأن القناصني كانوا عنارص 

يتلقون  والذين  املسلحة  املجاميع  من 

القائد  من  بدال  قادتهم  من  األوامر 

العام للقوات املسلحة“.

العراق  يف  الفصائل  قيادات  وتنفي 

تلقي أي أسلحة أو تدريب من إيران.

* قناصة عىل األسطح

الثالث  يومها  االحتجاجات  دخول  مع 

األول  ترشين  أكتوبر  من  الثالث  يف 

يف  األسطح  عىل  القناصة  ظهر  الجاري 

بغداد. وقال مصور لرويرتز كان يغطي 

يف  التحرير  ساحة  قرب  االضطرابات 

إنه شاهد  اليوم  بعد ظهر ذلك  بغداد 

تحت  مبنى  سطح  فوق  القناصة  أحد 

اإلنشاء يطل عىل املظاهرات.

بأنفسهم  للنجاة  املحتجون  واندفع 

ونقل  النار.  املسلح  فتح  عندما 

بالرصاص  أصيب  متظاهرا  املحتجون 

يف رأسه بعيدا وسط حشد منهم. وبدا 

أن متظاهرا ثانيا أصيب يف الرأس أيضا 

قد فارق الحياة وتم نقله عىل شاحنة. 

أحد  أدرك  هاتفه  جرس  دق  وعندما 

أصدقائه أن شقيقه يتصل به.

وقال الصديق ”ال تخربه بأنه مات“.

أكتوبر  أول  يف  االحتجاجات  بدأت 

األول وسط غضب شعبي من  ترشين 

الوظائف  نقص  من  املزمنة  األزمات 

ويحمل  الرشب.  ومياه  والكهرباء 

واملسؤولني  الساسة  العراقيون 

املسؤولية عن فساد مسترش حال دون 

سنوات  بعد  العراق  أحوال  انتعاش 

تنظيم  عىل  والحرب  الطائفي  العنف 

الدولة اإلسالمية.

السلطة صعبا  فراغ يف  أي  يكون  ورمبا 

حليف  بغداد  ألن  نظرا  املنطقة  عىل 

ويرابط  وإيران.  املتحدة  للواليات 

العراق  يف  األمريكيني  الجنود  آالف 

مواقع  عن  كثريا  تبعد  ال  مواقع  يف 

الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران.

الثاين لرويرتز إن  وقال املصدر األمني 

اتصال  معدات  يستخدمون  القناصة 

السليك زودتهم بها إيران ومن الصعب 

شبكة  للفصائل  يتيح  مام  تعقبها، 

خاصة بها يف األساس.

مطلع  املنطقة  يف  دبلومايس  وقال 

إن  إيران  يف  القرار  صنع  عملية  عىل 

بالحرس  القادة  كبار  من  مجموعة 

العراق  إىل  سافرت  اإليراين  الثوري 

والتقت  لالحتجاجات  الثاين  اليوم  يف 

مبسؤويل املخابرات واألمن العراقيني.

يف  كبارا  ضباطا  إن  الدبلومايس  وقال 

يف  بخربة  يتمتعون  الثوري  الحرس 

استمروا  املدنية  االضطرابات  احتواء 

املشورة  تقديم  يف  االجتامع  بعد 

للحكومة العراقية لكن مل يتم نرش أي 

جنود إيرانيني.

فصيل  يف  القادة  كبار  أحد  وقال 

مدعوم من إيران إن طهران كانت عىل 

تحاول  التي  القوات  مع  وثيق  تواصل 

فصيله  أن  إىل  مشريا  املظاهرات  فض 

التي كانت ترمي  الجهود  مل يشارك يف 

لوقف االحتجاجات أو ما نتج عنها من 

عنف.

تدخلوا  يومني،  ”بعد  لرويرتز  وقال 

املسلحة  واملجاميع  الحكومة  وزودوا 

استخبارية“. مبعلومات 

اإليرانيون  ”املستشارون  وأضاف 

أرصوا عىل أن يكون لهم دور وحذرونا 

يتم  مل  إذا  التظاهرات،  استمرار  بأن 

السيطرة عليها، فإنها ستقوض حكومة 

عادل عبد املهدي“.
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فتحت تحقيقا لتحديد من الذي أطلق 

النار عىل املحتجني ومن الذي أمر به.

والتأكيد عىل عدم مشاركة قوات األمن 

مع  يبدو  ما  عىل  يتناقض  العنف  يف 

العراقية  الحكومة  أصدرته  سابق  بيان 

األول  ترشين  أكتوبر  من  السابع  يف 

القوة  األمن  قوات  باستخدام  وأقر 

املفرطة وتعهد مبحاسبة املسؤولني عن 

العنف مع املدنيني.

وقال مسؤول مبكتب رئيس الوزراء يف 

بيان لرويرتز يوم األربعاء إنه سيكون 

من  أي  عىل  اللوم  إلقاء  املبكر  ”من 

األطراف، سواء من الحشد أو من أفراد 

االنتهاء  قبل  األخرى  األمنية  األجهزة 

التحقيق  نتائج  لننتظر  التحقيق.  من 

بإطالق  األوامر  أعطى  من  وسنعرف 

النار“.

وكان دور إيران يف الرد عىل املظاهرات 

مبثابة تذكرة أخرى بنفوذها يف العراق 

الفصائل  قادة  من  عدد  أصبح  حيث 

يدعمون  الربملان  يف  أعضاء  السابقني 

اإليرانية. التوجهات 

من  العراقية  الحكومة  واستقرار 

يف  نفوذها  يتزايد  التي  إيران  مصلحة 

الغزو  أطاح  عندما   2003 منذ  العراق 

بصدام  املتحدة  الواليات  قادته  الذي 

حسني ألد أعداء الجمهورية اإلسالمية. 

وقد أصبحت إيران أكرب رشيك تجاري 

للعراق.

األمم  يف  اإليرانية  البعثة  ترد  ومل 

من  أسئلة  عىل  الفور  عىل  املتحدة 

للفصائل  طهران  دعم  عن  رويرتز 

التي  العنف  أحداث  يف  ومشاركتها 

املحتجني. استهدفت 

وتابع ”إنهم ينتمون إىل فصيل مقرب 

جدا من إيران“.

يحرض  آخر  عراقي  أمني  مصدر  وقال 

اجتامعات يومية إلطالع الحكومة عىل 

الوضع األمني إن رجاال يرتدون مالبس 

يف  املحتجني  عىل  النار  أطلقوا  سوداء 

الذي  االضطرابات  من  الثالث  اليوم 

ستة  نحو  من  القتىل  عدد  فيه  ارتفع 

إىل أكرث من 50 قتيال.

هؤالء  أن  الثاين  املصدر  وأضاف 

الالمي  زينب  أبو  يقودهم  املقاتلني 

وهو  الشعبي،  الحشد  أمن  مسؤول 

شبه  شيعية  قوات  من  معظمه  تجمع 

وقال  إيران.  من  مدعومة  عسكرية 

املصدر إن قائد الحشد مكلف بإخامد 

من  مجموعة  بواسطة  االحتجاجات 

مسلحة.  لفصائل  آخرين  كبار  قادة 

ومل يذكر املصدران عدد القناصة الذي 

نرشته الفصائل املسلحة.

باسم  املتحدث  األسدي  أحمد  ونفى 

قمع  يف  الفصائل  تلك  مشاركة  الحشد 

االحتجاجات. وقال يف بيان لرويرتز ”مل 

الشعبي  الحشد  يشارك أي من عنارص 

يف التصدي للمتظاهرين. مل يكن هناك 

بغداد  مناطق  يف  متواجد  عنرص  أي 

التظاهرات“. أثناء 

الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

األمن  قوات  إن  معن  سعد  العراقية 

املحتجني  عىل  مبارشة  النار  تطلق  مل 

”بالخبيثة“  وصفها  عنارص  واتهم 

من  كبري  عدد  سقوط  عن  باملسؤولية 

القتىل واملصابني.

وقال معن يف مؤمتر صحفي يف السادس 

الحكومة  إن  األول  أكتوبر ترشين  من 

قال مصور لرويرتز كان يغطي االضطرابات 
قرب ساحة التحرير يف بغداد بعد ظهر ذلك 

اليوم إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح 
مبنى تحت اإلنشاء يطل على املظاهرات. 

واندفع املحتجون للنجاة بأنفسهم عندما فتح 
املسلح النار. ونقل املحتجون متظاهرا أصيب 

بالرصاص يف رأسه بعيدا وسط حشد منهم.

فيلي /  مشتاق رمضان
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مرت  مليون   2.5 مبقدار  الكهرباء  وزارة 

مكعب.

مرت  مليون   1.4 مبقدار  بغداد  أمانة 

مكعب.

وزارة الصحة مبقدار 80 ألف مرت مكعب.

وزارة النفط مبقدار 23 ألف مرت مكعب.

وزارة الصناعة واملعادن مبقدار 9 ماليني 

مرت مكعب.

أما املدينة الطبية الواقعة يف وسط بغداد 

املستشفيات  من  العديد  تضم  والتي 

بشكل  تساهم  فإنها  الطبية،  والعيادات 

كبري يف هذا التلوث.

أمراض بسبب املياه امللوثة

وقال رئيس قسم البيئة يف جامعة الكرخ 

أن  »تصور  السوداين:  إبراهيم  الدكتور 

مستشفى يطرح دماء، وعازالت بكتريية، 

تذهب  أن  يجب  كان  برشية  وفضالت 

قد  العمل  هذا  خاصة.  معالجات  إىل 

مياه  تطرح  أن  إجرامي،  إىل عمل  يرقى 

مستشفيات )يف النهر( دون معالجة«.

الرصاص  عنرصي  »وجود  إبراهيم  وأكد 

والنيكل اللذين كانا مرتفعني، ومتأكد أننا 

إذا أجرينا فحصا لعنارص أخرى فستظهر 

وحتى  الرصاص  مرتفعة.  العنارص  بعض 

النيكل إذا تراكم يسبب رسطانات«.

عىل  حصل  إنه  الجزيرة  موقع  وقال 

مراسالت بني وزارة الصحة ودائرة أمانة 

توفري مياه الرشب  املسؤولة عن  بغداد، 

لسكان العاصمة العراقية، تضمنت نتائج 

النصف  أخذت يف  مائية  عينات  تحاليل 

األول من عام 2019.

من  تحذيرات  عىل  املراسالت  واحتوت 

انتشار األمراض املنقولة عن طريق املاء 

العينات  يف  الفشل  نسب  ارتفاع  بسبب 

البيولوجية  الناحية  من  املفحوصة 

والكيميائية والفيزيائية.

ويكتفي القانون العراقي بفرض غرامات 

رشب  عن  مصّور  تحقيق  كشف 

العاصمة  يف  العراقيني  ماليني 

وأزال  للرشب،  صالحة  غري  مياهاً  بغداد 

تضخها  التي  امللوثات  حجم  عن  الستار 

مياه  يف  يومياً  حكومية  منشآت  أنابيب 

نهر دجلة.

وقال موقع الجزيرة نت، اليوم األحد، إن 

التحقيق املصّور الذي أنجزه، اعتمد عىل 

وثائق وتحاليل مخربية لعينات من مياه 

عن  الناجمة  األرضار  ومالحقة  دجلة، 

ارتفاع  يف  ساهمت  والتي  النهر،  تلوث 

نسب األمراض التي تسببها املياه امللوثة 

وأصابت عراقيني بأمراض جلدية معدية.

ونقل املوقع عن باحثني قولهم، إن تلوث 

عنرص  أي  »إضافة  بأنه  ُيعرف  املياه 

وقد  املاء«،  طبيعة  من  يغري  كيميايئ 

ملوثات  وجود  بالتحاليل  هؤالء  أثبت 

أمانة  تنتجها  التي  املياه  يف  كيميائية 

بغداد وتوزعها عىل السكان.

الرصاص يف املياه

وتم الرجوع إىل نتائج املختربات العراقية 

هذه  وأفادت  العينات،  حللت  التي 

العينات  يف  الرصاص  نسبة  بأن  األخرية 

عرشة  هي  الطب،  مدينة  من  املختربة 

بها منظمة  التي تسمح  الكمية  أضعاف 

هو  الرصاص  بأن  علام  العاملية،  الصحة 

املسبب األول للرسطان.

املخربية  النتائج  فإن  التحقيق  وبحسب 

الضخمة  األنابيب  عرشات  أن  بينت 

يومي،  نحو  عىل  دجلة  نهر  يف  تصب 

حاملًة مخلفات غري معالجة ملستشفيات 

ومخابر ومصانع.

إىل  باالستناد   – قامئة  التحقيق  وعرض 

وزارة البيئة العراقية – للجهات الرسمية 

التي تلقي مخلفاتها يف النهر، وهي:

وزارة اإلعامر واإلسكان مبقدار 4 ماليني  

مرت مكعب.

القانونيون غري رادعة وال  مالية يعتربها 

قانون  املياه، حيث ينص  تحمي مصادر 

عىل   1981 لعام   89 رقم  العقوبات 

تصل  التي  والغرامة  سنة  ملدة  الحبس 

يثبت عليه  إىل مليون دينار عراقي ملن 

تلويث مصادر املياه.

يدعى  لطفل  حالة  التحقيق  وعرض 

ملوث،  ماء  رشب  ضحية  وُيعد  سجاد، 

أغلب  غطى  جلدي  طفح  ظهر  حيث 

برشة جسده.

الطفل سجاد  عم  رحيم  رشيد  قال  وقد 

»راجعنا طبيبا أو اثنني، وأرجعوا السبب 

هذا  حل،  لدينا  ليس  املياه..  تلوث  إىل 

تعبت  »سجاد  شارحا  وأردف  حالنا«، 

يخاطبه  معه،  يلعب  طفل  ال  نفسيته. 

األطفال دامئا: ابتعد، ابتعد ال تعديني«.

احتجاجات ضد الحكومة

العراق احتجاجات ضخمة مطلع  وشهد 

ترشين األول 2019، بدأت من العاصمة 

الخدمات  بتحسني  للمطالبة  بغداد 

وتوفري فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل 

أن متتد إىل محافظات جنوبية، وتستمر 

ملدة أسبوع.

 120 نحو  االحتجاجات  خالل  ووقع 

قتيال، بينهم عدد من أفراد األمن، فضال 

عن إصابة أكرث من 6 آالف آخرين، فيام 

أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف 

املفرط ضد املحتجني، وتعهدت مبحاسبة 

املسؤولني عن العنف.

والحقا رفع املتظاهرون سقف مطالبهم، 

ودعوا الستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات 

الحكومة  أصدرت  فيام  للعنف،  األمن 

حزمة قرارات إصالحية يف مسعى لتهدئة 

منح  بينها  مطالبهم،  وتلبية  املحتجني 

واألرس  العمل  عن  للعاطلني  رواتب 

إضافية  عمل  فرص  وتوفري  الفقرية، 

ومحاربة الفساد وغريها.

فيلي / علي حسني 

مدينة الطب متهمة بارزة.. 
ماليين العراقيين يشربون 

مياهًا ملوثة بالسرطان
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وأقدم عدد قليل من العراقيني الجمعة 

املرشوبات  من  صناديق  تحميل  عىل 

الغازية يف سياراتهم وقادوها إىل أقرب 

توقفهم  أن  قبل  التظاهرات  من  نقطة 

القوات األمنية.

بالتلويح  يبدأون  النقطة،  تلك  وعند 

الذين  اآلخرين،  املتظاهرين  لرفاقهم 

إىل  بها  ويسريون  الصناديق  يحملون 

مكافحة  رشطة  مع  املواجهات  مكان 

الشغب.

إخوتنا  إىل  هذه  »أنقل  أحدهم  يقول 

املحتجني«.

وقتل أكرث من 20 شخصاً يف أنحاء العراق 

العراقية  املفوضية  بحسب  الجمعة، 

بعد  قىض  من  بينهم  اإلنسان،  لحقوق 

إصابته بجروح جراء قنابل الغاز املسيل 

للدموع.

وأصيب أكرث من 1700 شخص، غالبيتهم 

بحاالت اختناق جراء القنابل نفسها.

يف  املطلبية  االحتجاجات  واستؤنفت 

العراق منذ ليل الخميس، بعدما شهدت 

مطلع الشهر الحايل أعامل عنف دامية، 

أسفرت عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم 

بالرصاص الحي.

»اآلن  الجمعة  املتظاهرين  أحد  يقول 

املسيل  الغاز  مع  نتعامل  كيف  نعرف 

بدأوا  ما  إذا  سنخاف  لكننا  للدموع. 

باستخدام الرصاص الحي«.

قوات  صفوف  مواجهة  يف 

استعدت  التي  العراقية  الرشطة 

بغداد  يف  املجتمعة  الحشود  إلمطار 

لتفريقها،  للدموع  املسيلة  بالقنابل 

جهوزيتهم  بكامل  املتظاهرون  كان 

وعلب  بالستيكية  دالء  وعتادهم: 

مرشوبات غازية وقفازات البستنة.

يف  رئييس  جرس  عند  الطرفان  تواجه 

للتقدم  املحتجون  استخدمه  العاصمة، 

وسط  يف  الرمزية  التحرير  ساحة  من 

الحكومية  املقار  إىل  للوصول  العاصمة 

الرسمية يف املنطقة الخرضاء، عىل الضفة 

األخرى من نهر دجلة.

التي  الشغب  مكافحة  قوات  أعاقت 

تقدم  سود،  بزات  عنارصها  يرتدي 

قنابل  من  وابل  بإطالق  املتظاهرين، 

الغاز املسيل للدموع من دون استخدام 

الرصاص الحي هذه املرة.

االحتجاجات  من  داٍم  أسبوع  فبعد 

املتظاهرون  عاد  الحايل،  أكتوبر  مطلع 

هذه املرة متسلحني بدفاعاتهم البدائية.

قام بعضهم برفع الدالء البالستيكية من 

لتغطيتها،  القنابل  ومطاردة  الشوارع، 

وتقليل أثر الغاز املنبعث منها.

عىل  الدالء  تلك  وضعوا  آخرين،  لكن 

إصابات  لتجنب  محاولة  يف  رؤوسهم، 

الرأس الخطرية التي تسببها تلك القنابل 

يف حال طالتهم.

أما البعض اآلخر، فقد وجدوا يف قفازات 

سامكتها  تسمح  إذ  أمثل،  حاًل  البستنة 

بالتقاط القنابل الساخنة مجدداً، ورميها 

إذا  إال  األمنية،  القوات  باتجاه  مبارشة 

كانت الفرصة متاحة لركلها.

كانوا  املتظاهرين  بني  استعداداً  األكرث 

باللون  أقنعة  يرتدون  الذين  أولئك 

األزرق الداكن، التي عادة ما يستخدمها 

الرسامون، لحامية أنفسهم من استنشاق 

الغاز.

الساحة،  رفاق  من  حظاً  األقل  أما 

قص  خالل  من  بدائية،  آليات  فابتكروا 

البيبيس،  مرشوب  من  التنك  عبوة 

وتغطية أنوفهم وأفواههم.

فرانس  لوكالة  املتظاهرين  أحد  يقول 

غاز،  بقنبلة  أصبت  إذا  »اآلن  برس 

ستدمع عيني قلياًل، لكنني لن أختنق«.

صالح  يف  كان  املاطر  الطقس  أن  حتى 

املتساقطة يف  املياه  كانت  إذ  املحتجني، 

البارد،  بالهواء  مصحوبة  األحيان،  بعض 

تطهر األجواء من سحب الغاز الكثيفة.

صناديق مرشوبات غازية

من  للدموع  املسيلة  الغازات  وتتكون 

تتحول  الصغر  متناهية  صلبة  جزئيات 

عند إطالقها يف الجو إىل غازات، تتسبب 

مختلفة،  بأعراض  متنشقيها  إصابة  يف 

ترتاوح بني السعال وذرف الدمع، وتؤدي 

بالعمى  أو  بحروق  لإلصابة  أحيانا 

املؤقت، وتقود يف حاالت نادرة إىل تقيؤ 

متواصل يفيض إىل املوت.

باملرشوبات  الوجه  غسل  فإن  وبالتايل، 

والحليب،  الليمون،  عصري  أو  الغازية 

األعراض،  تخفيف  مواد  أهم  من  يعترب 

ويستخدم املتظاهرون هذه التقنية منذ 

سنوات حول العامل.

فيلي /  مروان جمال

العراقيون يتسلحون بالمشروبات الغازية 
لمواجهة المسيل للدموع وما دور االقنعة الزرقاء؟
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شهدت 11 دولة يف 3 قارات سلسلة حركات شعبية ألسباب مختلفة 

فكان  الغضب«  »شهر  يف  للتظاهر  األبرز  املربر  أما  أكتوبر،  يف 

السياسات  وفشل  واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع  تردي  عىل  االحتجاج 

الحكومية.

املواطنون عن  كونغ، حيث عرب  االحتجاجات من هونغ  وانطلقت حملة 

رفضهم القاطع لقانون تسليم املجرمني للصني، يف تظاهرات عرفت أحداث 

عنف أثارت تنديدا دوليا وجدال كبريا عىل مواقع التواصل االجتامعي.

تعديالت  عىل  اعرتاضا  احتجاجهم  كذلك  الطالب  يواصل  أندونيسيا،  ويف 

مقرتحة للقانون الجنايئ.

األوضاع  تحسني  الرئيس  االحتجاجات  فمطلب  ولبنان،  العراق  يف  أما 

البلدين  الجامهريية يف  التظاهرات  االقتصادية واالجتامعية، فيام تخللت 

أعامل شغب وتخريب، ومازالت الحكومتان تحاوالن إيجاد مخرج لألزمة.

مسريات  األخرى  هي  الدول  من  مجموعة  عرفت  الالتينية،  أمريكا  ويف 

احتجاجية.

ففي اإلكوادور، نظم آالف من السكان األصليني مسرية إىل العاصمة كيتو، 

احتجاجا عىل إجراءات تقشف أشعلت أسوأ اضطرابات بالبالد منذ سنوات.

كام انطلقت رصخة استغاثة مامثلة من تشييل، حيث ضاق أبناء البلد ذرعا 

من تردي األوضاع االقتصادية وخرجوا باآلالف للمطابة بالتغيري.

حتى إن هايتي، شهدت احتجاجات ضد الحكومة بينام وقعت اشتباكات 

أزمة  البالد وخلفت  أحداث هزت  األمن، يف  وقوى  النشطاء  بني  العنيفة 

إمدادات  وانخفضت  الرئيسية  الطرق  جميع  إغالق  تم  حيث  انسانية، 

الغذاء.

عاد  إذ  االحتجاجات،  طيف  من  بدورها  األوروبية  الدول  تسلم  مل  كام 

اآلالف من سكان إقليم كتالونيا للتظاهر تأكيدا عىل مطالبهم باالستقالل 

عن إسبانيا، مام أدى إىل اشتباكات مع الرشطة.

الشارع الفرنيس أيضا نظم جملة من الحركات االحتجاجية، بني تظاهرات 

السرتات الصفر ومسريات قوى األمن واالحتجاجات ضد العنرصية وظاهرة 

اإلسالموفوبيا.

ويف روسيا كذلك، كانت العاصمة موسكو مرسحا الحتجاجات عارمة تنديدا 

عن  هولندا  يف  املزارعون  عرب  يف حني  ناشطني،  ضد  القضائية  باملالحقات 

غضبهم من سياسة الحكومة املناخية التي قد قد ترض مبصالحهم.

شهر الغضب .. 
االحتجاجات تهز 11 دولة بينها العراق

فيلي /  ماجد محمد صالحان
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سيدة   3500 نحو  حرضت 

الخميس بشكل رسمي ودون 

آزادي  ملعب  مدرجات  يف  قيود 

إيران  مباراة  ملتابعة  طهران  يف 

التصفيات اآلسيوية  وكمبوديا ضمن 

وكأس   2022 العامل  لكأس  املزدوجة 

سابقة  يف  القدم،  لكرة   2023 آسيا 

للجمهورية اإلسالمية التي متنع منذ 

عقود حضورهن يف املالعب.

وحقق املنتخب اإليراين فوزا ساحقا 

عىل ضيفه الكمبودي -14صفر.

وتواجدت النساء يف منطقة مخصصة 

لهن بحامية 150 من عنارص الرشطة 

اإلناث، يف امللعب الذي تقارب طاقته 

متفرج،  ألف   100 نحو  االستيعابية 

من  العظمى  الغالبية  بقيت  والذي 

مدرجاته خالية من املتفرجني.

بأول  النساء مل يخفني فرحتهن  لكن 

منذ  الشكل  بهذا  يتابعنها  مباراة 

العام  يف  اإلسالمية  الثورة  انتصار 

1979، وحملن علم بالدهن ووضعن 

رؤوسهن  وحول  أكتفاهن  عىل 

أبيض  )أخرض،  بألوانه  وشاحات 

وأحمر(، بينام انرصفت العديد منهم 

اللتقاط صور »سيلفي« لتخليد هذه 

يف  صحايف  أفاد  ما  بحسب  اللحظة، 

وكالة فرانس برس.

 ،1979 عام  اإلسالمية  الثورة  ومنذ 

املالعب  دخول  النساء  عىل  يحظر 

عنوان »سيدات الحرية«.

املباراة  »فيفا«  منظمة  ووصفت 

اىل  جدا  إيجابية  »خطوة  بأنها 

»تعول  املنظمة  أن  مضيفة  األمام«، 

عىل مستقبل يكون فيه بإمكان كل 

النساء الراغبات بحضور مباريات يف 

رجال  بعض  يعترب  إذ  إيران،  يف 

من  حاميتهن  يجب  أنه  الدين 

»رؤية  ومن  الذكورية«  »األجواء 

لباسهم«.  رجال متخففني من بعض 

لألجنبيات  سمحت  السلطات  لكن 

سابقة.  مراحل  يف  املالعب  بدخول 

املالعب  إيرانيات  نساء  دخلت  كام 

ملناسبات  إما  متقطع،  بشكل 

متخفية  بطريقة  أو  استثنائية، 

من  لعقوبات  التعرض  لتفادي 

السلطات املحلية.

يف  أثري  بعدما  الخطوة  هذه  وتأيت 

إيران  يف  واسع  جدل  األخرية  اآلونة 

وبعد  املسألة،  هذه  خلفية  عىل 

سحر  الثالثينية  املشجعة  إقدام 

عىل  أيلول/سبتمرب  مطلع  خضريي 

مدخل  أمام  نفسها  بحرق  االنتحار 

اىل  تناهى  إذ  طهران،  يف  محكمة 

ستة  سجنها  سيتم  أنه  مسامعها 

أشهر ملحاولتها الدخول متنكرة بزي 

رجل لحضور مباراة لفريق استقالل 

طهران العام املايض.

العبو  قام  املباراة،  انتهاء  وبعد 

امللعب  يف  بجولة  اإليراين  املنتخب 

املشجعات  مع  التحية  وتبادلوا 

بأعالم  ملوحات  لهن  صفقن  اللوايت 

إيرانية.

عناوين  صدارة  الخطوة  واحتلت 

يف  الخميس  الصادرة  الصحف  بعد 

بذلك  القيام  إيران...  يف  القدم  كرة 

بحرية، ويف محيط آمن«.

وتابع بيان الفيفا »ال ميكن أن يكون 

أو عودة اىل  هناك توقف بعد اآلن 

الوراء«.

مل  للنساء،  كوتا  تحديد  وبسبب 

»رشق«  صحيفة  عنونت  اذ  طهران، 

قيود«،  دون  من  »حرية  اإلصالحية 

تعني  مفردة  هي  آزادي  بأن  علام 

»حرية« بالفارسية.

»سازنديك«  صحيفة  وخصصت 

صفحتها األوىل لصورة مشجعتني مع 

بطاقات  رشاء  من  كثريات  تتمكن 

أمل  بخيبة  وقالت  املباراة.  لحضور 

عاما(   18( غيالري  الطالبة  ظاهرة 

بالذهاب  أحلم  وأنا  عاما،   14 »منذ 

من  أمتكن  مل  لكن  ملعب،  اىل 

الحصول عىل بطاقة«.

فيلي /  ايمان حبيب علي

بعد انتظار الربعين عامًا.. المشجعات في آزادي



أموات يطلقون النار عىل الحشود، بيانات ملتشددين 

تلك  كل  سياسيني.  أكاذيب  أو  التظاهر،  إىل  تدعو 

العرشين  ابن  لسامي،  طموح  مصدر  تشكل  اإلشاعات 

األزمات  تغذيها  التي  الكاذبة  األخبار  ربيعا، ملكافحة بث 

يف العراق.

منذ  اإلنرتنت  قطع  العراقية عىل  السلطات  إقدام  مينع  مل 

التي شابتها أعامل عنف دامية،  الثاين لالحتجاجات  اليوم 

)ترشين  أكتوبر  من  الثاين  ومنذ  اإلشاعات.  تدفق  وقف 

األول(، بدأت شبكة »تيك فور بيس« )تكنولوجيا من أجل 

السالم(، وهي منظمة غري حكومية ينتمي إليها سامي، يف 

تحريك عالقاتها لاللتفاف عىل التعتيم.

 200 يقوم  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  تقرير  وحسب 

الهوية يف  الشبكة، من شبان وشابات مجهويل  متطوع يف 

العراق وأوروبا والواليات املتحدة وأماكن أخرى يف العامل، 

بالتدقيق يف املعلومات التي يتم تداولها يف وسائل اإلعالم 

وعىل وسائل التواصل االجتامعي، للتأكد من صحتها. لقد 

توصلوا مثاًل إىل أن بيانات تنظيم »داعش« التي تدعو إىل 

التظاهر مزيفة، وأوامر عائلة الرئيس السابق صدام حسني 

للعودة إىل الشارع، مزيفة أيضاً.

ويف السياق الحايل للمظاهرات قد تؤدي بعض املعلومات 

الذي  سامي،  يحذر  كام  وخيمة،  عواقب  إىل  الخاطئة 

»يتم  عدة  أيام  منذ  إنه  ويقول  مستعاراً.  اساًم  يستخدم 

تداول صور ألشخاص يتهمون بقتل املتظاهرين«. ويؤكد أن 

هذا النوع من اإلعالنات، مياثل الحكم باإلعدام عىل شخص 

يف الشارع، مشرياً إىل أن »تيك فور بيس« حققت »عرشات 

املتطرفني،  إىل  باالنتامء  متهمني  أشخاص  حول  املرات 

ووزعت صورهم وأسامءهم عىل اإلنرتنت، رغم أن ال عالقة 

الخميس منشوراً جديداً  الشبكة  بهم باإلرهاب«. ونرشت 

بعنوان »انتبه! منشور مزّيف«.

املتهمني  الجنود  صور  أن  الشبكة  يف  املحققون  يوضح 

وسائل  عىل  تنرش  التي  املظاهرات  عىل  النار  بإطالق 

التواصل االجتامعي، هي يف الواقع لجنود قتلوا يف املعارك 

ضد تنظيم داعش قبل سنوات.

وتواصل »تيك فور بيس« التدقيق يف املعلومات، ذلك أنه 

رغم استمرار حجب وسائل التواصل االجتامعي يف العراق، 
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فال يزال البعض قادراً عىل الوصول إليها، عرب تطبيقات »يف 

يب إن«.

ففي العراق؛ حيث غالبية وسائل اإلعالم منحازة ألطراف أو 

أحزاب، يقول عدد كبري من األشخاص إنهم يفضلون االعتامد 

و»فيسبوك«  »واتساب«  تطبيقي  عرب  مجموعات  عىل 

أيضاً،  التطبيقات  تلك  يف  لكن  املحلية.  األخبار  ملتابعة 

غالباً ما تنرش »مقاطع فيديو ذات عناوين خادعة أو ذات 

مصادر غري موثوقة« ينرشها أحياناً أشخاص »يف صفحات 

وحسابات ال يعرفون أنها تبث معلومات خاطئة«، بحسب 

سامي.

أنها  عىل  املجموعات  تلك  يف  تنرش  التي  الوثائق  كمية 

رسمية، ال تعد وال تحىص، وتعلن عن قرارات غالباً ما تكون 

ذات مصداقية ولكن أحياناً مزيفة متاماً. وغالباً ما يضطر 

النفي  إىل  الدولة،  مؤسسات  وحتى  وأحزاب،  سياسيون 

ببيانات خاطئة، أحياناً حتى بعد بثها يف وسائل  والتنديد 

اإلعالم. ففي إحدى املرات »أعرب رئيس جمهورية سابق 

لكن  الحياة«  قيد  عىل  يزال  ال  لفنان  الحارة  تعازيه  عن 

يقول  ما  وفق  وفاته،  أعلنت  »فيسبوك«  صفحات  بعض 

ويضيف  الفرنسية.  الصحافة  لوكالة  الكعبي  سعد  املدون 

الشاب الذي يدير موقعاً إلكرتونياً يف بغداد أنه إىل جانب 

وسائل  من  معلوماتهم  يستقون  »املسؤولني  أن  حقيقة 

التواصل االجتامعي«، فإن »السلطات تقوم أحياناً بإطالق 

إطالقها  يتم  إشاعات  »هناك  أن  ويؤكد  اختبار«.  بالونات 

عىل اإلنرتنت لرؤية رد فعل الشارع«.

أن  عاماً(   50( الدين  نجم  رضا  العامل  يؤكد  جهته،  من 

»الوضع معقد دامئاً وميكن للناس أن يقعوا بسهولة فريسة 

عاماً.   40 امتداد  عىل  الحرب  مزقته  بلد  يف  لإلشاعات«، 

ويذكر العراقيون دامئاً أنه بسبب إشاعات بسيطة، سقطت 

مناطق بأكملها بيد تنظيم »داعش«. ويقولون إنه يف عام 

2014، كان فرار القوات األمنية سببه إشاعات عن األعداد 

الضخمة للمتطرفني، وهو أمر مل يكن حقيقياً يف الواقع.

ما  بحسب  كامناً،  اإلشاعات  خطر  يزال  ال  أيضاً،  واليوم 

تؤكد سوزان عزيز، ربة املنزل البالغة من العمر 46 عاماً، 

مشددة عىل أن ذلك عىل وجه الخصوص »يف هذه األيام 

األخرية، ألنه ال أحد يعرف ما ميكن أن يحدث«.

فيلي /  ماجد محمد صالحان

اإلشاعات تجتاح العراق.. 
200 متطوع يدققون 

المنشورات على وسائل التواصل
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فيلي /  دانيا محمود

التحرش الجنسي 
في البلدان العربية .. 

حالة فريدة في العراق وتونس



إجراه  استطالع  نتائج  اظهرت 

مرص  أن  العريب«  »الباروميرت 

واملغرب  والجزائر  والسودان  والعراق 

تنترش  التي  العربية  الدول  مقدمة  يف 

اللفظي  بشقيه  التحرش  ظاهرة  فيها 

والجسدي.

واإلناث  الذكور  من  الشباب  فئة  وتعد 

األكرث تعرضا ملامرسات التحرش.

ويعاين قرابة 40 شخصا من بني كل 100 

يف مرص من التحرش اللفظي، فيام يعاين 

من   100 كل  بني  من  30 شخصا  قرابة 

التحرش الجسدي.

وال يطال التحرش النساء فقط، فالذكور 

لفظية كان  املامرسة  لهذه  أيضا  ضحايا 

أم جسدية.

العريب«  »الباروميرت  بيانات  وأظهرت 

مقرها  أبحاث  شبكة  عن  يصدر  الذي 

تونس  أن  األمريكية،  برنستون  جامعة 

وليبيا واألردن أقل الدول العربية عرضة 

للتحرش.

التحرش الجسدي

العريب«  »الباروميرت  استطالع  ويعرف 

باملضايقات  الجسدي،  الجنيس  التحرش 

يف  املتعمد  باللمس  األخالقية  غري 

أو  النقل  وسائل  أو  العامة  األماكن 

مراكز التسوق.

األكرث  والسودان  مرص  من  كل  وتعد 

الجسدي  الجنيس  التحرش  من  معاناة 

بني الدول العربية، إذ يقول 30 شخصا 

من بني 100 شاركوا يف االستطالع إنهم 

 12 الـ  خالل  األمر  هذا  ملثل  تعرضوا 

شهرا التي سبقت االستطالع.

وتشري النتائج إىل أن قرابة 40 يف املئة 

يف  الجسدي  للتحرش  يتعرضون  ممن 

يف  العريب«  »الباروميرت  استطالع  عىل 

»الحرة«،  موقع  استفسارات  عىل  رد 

األمم  مفوضية  عن  صادرا  تقريرا  إن 

عام  صدر  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

2018، يعزز النتائج التي توصلت إليها 

الجنيس  العنف  أن  إذ  االستطالعات، 

املامرس ضد الرجال والصبية أثناء النزاع 

يعترب  والعراق  سوريا  يف  داعش  ضد 

»ظاهرة متفشية«.

الذكور  الضحايا  معاناة  أن  وأضافوا 

نفسيا وجسديا جراء تعرضهم للتحرش 

تعد  العربية  الدول  بعض  يف  الجنيس 

أعىل مام أبلغت عنه النساء.

وبلغت نسبة التحرش الجنيس الجسدي 

يف العراق 19 يف املئة، تستهدف 20 يف 

املئة الذكور و17 يف املئة اإلناث، وكان 

21 يف املئة من املتعرضني للتحرش ضمن 

الفئة العمرية 18-29 عاما و17 يف املئة 

من الفئة العمرية أكرث من 30 عاما.

يف  الثانية  املرتبة  يف  العراق  وجاء 

التحرش الجنيس اللفظي، بنسبة 36 يف 

يف   39 الذكور  لدى  نسبته  وتبلغ  املئة. 

وأكرث  لإلناث.  املئة  مقابل 33 يف  املئة، 

الرجال. وترتاوح أعامر 37 يف  املئة من 

املئة من الذين يتعرضوا للتحرش ما بني 

18 إىل 29 عاما.

يف  األقل  واألردن  وليبيا  تونس  وكانت 

الدول  بني  ما  اللفظي  الجنيس  التحرش 

املتعرضني  نسبة  تبلغ  إذ  العربية، 

للتحرش فيها أقل من 20 يف املئة. وتتجه 

اللفظي  التحرش  حاالت  ثلث  قرابة 

تتجه نحو النساء، وكان نحو 20 يف املئة 

البالد  هذه  يف  للتحرش  املتعرضني  من 

املرتفع،  العلمي  التحصيل  من أصحاب 

وتركز يف الفئة العمرية 18-29 عاما.

تعرضا  األكرث  الذكور  وتونس..  العراق 

للتحرش

العراق  فإن  االستطالع،  نتائج  وحسب 

يف  عربيا  فريدة  حالة  تشكالن  وتونس 

اللفظي  الجنيس  بالتحرش  يتعلق  ما 

والجسدي، خاصة وأن الذكور يتعرضون 

له أكرث من اإلناث.

وتشري البيانات إىل أن شخصا واحدا من 

كل 5 عراقيني يتعرض للتحرش الجسدي 

يف األماكن العامة.

القامئون  قال  الظاهرة،  هذه  وحول 

عربيا  األوىل  املرتبة  يف  مرص  وجاءت 

يف   42 نحو  وقال  اللفظي.  التحرش  يف 

املئة من الذين استطلعت آراؤهم أنهم 

تعرضوا لهذا النوع من التحرش. 60 يف 

ذكور.  املئة  يف  و25  إناث  منهم  املئة 

تعرضوا  الذين  نصف  من  أكرث  وكان 

 29-18 العمرية  الفئة  من  للتحرش 

عاما وهم أيضا من فئة الحاصلني عىل 

شهادات أكادميية. ونحو 40 يف املئة من 

الذين تعرضوا للتحرش من ذوي الدخل 

املتدين.

إذ  الثالثة،  املرتبة  يف  السودان  وحلت 

قال 35 يف املئة إنهم يتعرضون للتحرش 

الجنيس اللفظي. وشكلت النساء قرابة 

ويزيد  للتحرش،  املتعرضني  نصف 

-18 بني  ما  العمرية  الفئة  يف  التحرش 

29 عاما مقابل 34 يف املئة لذين تزيد 

أعامرهم عن 30 عاما، وتتقارب النسب 

أكان  العلمي  بالتحصيل  يتعلق  ما  يف 

ثانوية عامة أو شهادات أكادميية عليا، 

املئة، فيام  النسب 36 و34 يف  إذ تبلغ 

بني  ما  التحرش  من  لنوع  ا  هذا  يزيد 

طبقة ذوي الدخل أعىل من املتوسط.

التحرش  يف  عربيا  الرابعة  املغرب،  ويف 

اللفظي، تشكل النساء 54 يف املئة من 

فئة  وترتكز  للتحرش،  يتعرضون  الذين 

الذين يتعرضون للتحرش يف األعامر ما 

بني 18 و29 عاما، وأغلب املتحرش بهم 

أكادميية  شهادات  عىل  الحاصلني  من 

املتعرضني  من  املئة  يف   38 ونحو  عليا، 

لذلك من ذوي الدخل أقل من املتوسط.

وحلت اليمن يف املرتبة الخامسة، بنسبة 

تحرش لفظي تبلغ 30 يف املئة، أكرث من 

يف  و19  النساء  من  منهم  املئة  يف   41

مرص والسودان من اإلناث، فيام أفصح 

نحو 20 يف املئة من الذكور عن تعرضهم 

لتحرش جسدي أيضا. ويستهدف 30 يف 

الجسدي  التحرش  مامرسات  من  املئة 

أعامرهم  ترتاوح  الذين  واإلناث  الذكور 

من  ثلث  ويتحدر  عاما.   29-18 بني 

ذوي  طبقة  من  للتحرش  يتعرضون 

الدخل أقل من املتوسط.

يف  الجسدي  التحرش  نسبة  وتساوت 

املئة،  يف   23 عند  واملغرب  الجزائر 

وبالوترية  اإلناث،  فئة  ثلثها  ويستهدف 

 29-18 العمرية  الفئة  تستهدف  ذاتها 

عاما.

يف  الثالثة  املرتبة  يف  لبنان  وجاءت 

مامرسات التحرش الجسدي، بنسبة 19 

يف املئة. وكان 20 يف املئة من املستهدفني 

الذين  وربع  ذكور.  املئة  يف  و18  إناث 

تعرضوا للتحرش يف الفئة العمرية 18-

الفئة  كانت  ذاتها  وبالوترية  عاما،   29

عىل  الحاصلون  للتحرش  تعرضا  األكرث 

شهادات أكادميية عليا.

وصنفت نتائج االستطالع ليبيا واألردن 

فيها  تحدث  التي  الدول  أقل  وتونس، 

حاالت تحرش، إذ تراوحت النسب بني 

5-7 يف املئة، ولكنها تستهدف الحاصلني 

وهي  أكرب،  بشكل  عليا  شهادات  عىل 

تستهدف الذكور واإلناث عىل حد سواء.

التحرش اللفظي

حسب  اللفظي،  الجنيس  التحرش 

أو  أللفاظ  التعرض  هو  االستطالع، 

مرغوب  وغري  أخالقية  غري  تعليقات 

فيها، مبا يشمل التصفري واإلشارات غري 

ووسائل  العامة  األماكن  يف  األخالقية 

النقل ومراكز التسوق.

من 40 يف املئة من املتعرضني للتحرش 

كانوا ضمن الفئة العمرية 18-29 عاما، 

و32 يف املئة ضمن الفئة العمرية فوق 

30 عاما.

»ومل يتم استطالع رأي من هم دون الـ 

األصغر  الشباب  أن  يعني  ما  عاما،   18

رمبا كانوا يتعرضون ملعدالت أعىل من 

التحرش الجنيس اللفظي دون أن تتوفر 

بيانات حول هذا«، وفق رد القامئني عىل 

استطالع الباروميرت العريب.

بني  فارقا  العلمي  التحصيل  يشكل  وال 

إن  إذ  العراق،  يف  للتحرش  املتعرضني 

من  من ضحاياه هم  املئة  يف  و36   35

الحاصلني عىل شهادات أكادميية عليا أو 

شهادات دون الثانوية العامة، ولكن 38 

يف املئة من املتحرش بهم هم من ذوي 

الدخل أعىل من املتوسط.

نتائج  أوضحت  التفاصيل،  ويف 

االستطالعات وفق رد عىل استفسارات 

موقع »الحرة« أن التحرش الجسدي يف 

شامل  يف  انتشارا  أكرث  العامة  األماكن 

العنف الجنيس  العراق، »نتيجة لتفجر 

ضد  القتال  أعقاب  يف  عالية  مبعدالت 

داعش يف املناطق الشاملية من العراق«.

بغداد  »سكان  أن  إىل  النتائج  وأشارت 

والرجال  الحرضية  السكنية  واملناطق 

هم  الشفاهي،  بالتحرش  إبالغا  األكرث 

لكن  الجنيس،  للتحرش  تعرضا  األكرث 

الظاهرة منترشة يف شتى أنحاء العراق«.

تونس تتصدى ملامرسات التحرش

األقل  التحرش يف تونس يعد  أن  ورغم 

عربيا، إال أن التحرش بالذكور كان أكرث 

أم  لفظيا  أكان  سواء  باإلناث،  هو  مام 

جسديا.
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حسب نتائج االستطالع، فإن العراق 
وتونس تشكالن حالة فريدة عربيا 
الجنسي  بالتحرش  يتعلق  ما  في 
وأن  خاصة  والجسدي،  اللفظي 
من  أكثر  له  يتعرضون  الذكور 

اإلناث.
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انترشت يف بغداد عملة أجنبية من 

الدوالر األمرييك عرفت مبصطلح 

تستخدمها  املجمد(  الليبي  )الدوالر 

عمليات  يف  العملة  تزييف  عصابات 

النصب واالحتيال عىل املواطنني.

وجود  عدم  املركزي  البنك  أكد  وفيام 

هكذا عملة وان ما يتم تداوله هو عملة 

الدوالر  ان  مزيفة، قال قضاة مختصون 

عصابات  تداولتها  عملة  املجمد  الليبي 

النصب لكن مازالت نسبتها قليلة.

مرجان  أديب  صهيب  القايض  ويقول 

أن  الكرخ  تحقيق  محكمة  قايض 

من  محكمتنا  إىل  الواردة  »املعلومات 

بوجود  تفيد  الخرضاء  إجرام  مكتب 

من  مزيفة  عمالت  يبيعون  أشخاص 

الدوالر األمرييك«، الفتا إىل أن »املتداول 

دوالر  عملة  أنها  عنها  البيانات  من 

ليبية«.

ما يعرف قيمته بالعامية بـ« ثالث دفاتر 

او شدات«  من فئة املائة دوالر«.

بكتب  أرسلت  »املبالغ  ان  مرجان  وأكد 

رسمية إىل البنك املركزي العراقي وأجابنا 

بكتاب رسمي انه جزءا منها أصولية وال 

ألف دوالر تستخدم  ما مقداره  تتجاوز 

للتمويه واملتبقي مزيفة«.

إلقاء  تم  التي  »العصابة  أن  ويواصل 

وبالتعاون  املعد  بالكمني  عليها  القبض 

مع األجهزة األمنية تتكون من أب وأبنائه 

االثنني احدهام حدث وصديقيهام، االبن 

طريق  عن  تجاري  تعامل  لديه  األول 

وبالتنسيق  االجتامعي  التواصل  مواقع 

العراق  محافظات  يف  أشخاص  عدة  مع 

)تركيا(  املجاورة  والدول  كالبرصة 

عدة  مع  يكون  التجاري  والتنسيق 

واالتفاق  األكرب  االبن  بواسطة  أشخاص 

بأن يأخذ عىل )الدفرت( مبلغ )40 او60( 

يبيعها  بدوره  وهو  اقل  مببلغ  أي  ورقة 

مببلغ الذي يحدده وأيضا يكون أقل من 

املائة وهكذا تتكرر عمليات بيع وترويج 

هذه العملة املزيفة«.

ويؤكد أن »رشط البيع بينهم أن يستلم 

خالله  من  شفاف  لدائن  بكيس  املبلغ 

األصلية  النقدية  العملة  رؤية  يستطيع 

وأضاف مرجان يف حديث إىل »القضاء« 

تم  العمليات  هذه  عن  »اإلخبار  أن 

بعد  السيام  الليل   من  متأخر  وقت  يف 

تكررها وكان اإلخبار بأن هناك عمليات 

الحيطة  واخذ  بالتحري  وقمنا  أخرى، 

من  التأكد  بعد  كمني  ونصب  والحذر 

املعلومة وتم القبض الفعيل عىل إحدى 

العصابات وبحوزتهم  مبلغ مقداره 30 

ألف دوالر من املبالغ الليبية املجمدة أو 

وتكون  الرزمة،  يفتح  أن  دون  الظاهرة 

مناطق توزيعها يف بغداد )حي البنوك( 

يف جانب الرصافة  وحي الخرضاء تحديدا 

العملية  زالت  وما  الكرخ  جانب  يف 

املشرتكني  باقي  عىل  القبض  يف  جارية 

وهي  شبكات  بها  تقوم  عمليات  كونها 

عادة منظمة«.

ويلفت صهيب إىل أن »احد املتهمني تم 

عن  الشهادة  أو  اإلدالء  بعدم  تهديده 

القضية وإال تعرض  للتصفية مع عائلته 

وهذا يبني أن هناك مشرتكني آخرين وانه 

مازال هناك ترويج لهذه الجرمية«.

من جانبه، يروي احد املتهمني املروجني 

والرتويج  بالعمل  البدء  كيفية  للعملة 

العام  مطلع  »يف  أنه  املجمدة  بالعملة 

بوك(  )الفيس  طريق  عن  تعرف  الحايل 

طريق  عن  تركيا  يف  مقيم  عراقي  عىل 

دوالرات  بيع   فيه  يروم  إلعالن  نرشه 

ماليني  )ستة  ومببلغ  أصولية  مجمدة 

دوالر  آالف  عرشة  لكل  عراقي   دينار 

أمرييك حيث اخربين أن البنك املركزي ال 

يأخذون بها كون أرقامها ممسوحة من 

خارج  ترصيفها  بإمكاين  وان  البنك  قبل 

البنك واالستفادة منها ماديا«.

مبشاركة  »أرسل  انه  املتهم  ويوضح 
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فيلي /  ياسر عماد

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.

صديق له مبلغ 25 ألف دوالر أمرييك 

خمسة عرش ألفا منها تعود له ولباقي 

لصديقه وعرب احدى رشكات التحويل 

املعروفة أرسلنا املبلغ ولديه وصوالت 

بذلك وبعد التأكد من استالمه للمبلغ 

حينها  واخربنا  تحويل  أي  يصلنا  مل 

هذا  قبل  من  لالحتيال  تعرضنا  بأننا 

الشخص املقيم يف تركيا«.

ويواصل الحديث »اخربنا إن كنا نريد 

استعادة املبلغ فعلينا أن نعمل معه يف 

ترويج الدوالر األمرييك املجمد ودلنا 

عىل  شخص تواصلنا معه عن طريق 

واستلمت  نلتق،  ومل  فقط  الهاتف 

حسب  بفتحها  أقم  مل  مالية  مبالغ 

مل  يرسلها  شخص  طريق  عن  االتفاق 

بهذا  وقمنا  مرة  كل  يف  نفسه  يكن 

العملية ما يقارب تسع مرات وتركزت 

فلسطني  شارع  مناطق  يف  العمليات 

واملوال ومدينة العاب السندباد«.

»العمليات  أن  عىل  املتهم  ويعرج 

جميعها  ناجحة  تكن  مل  ناجحة 

يكتشف  املشرتي  كون  فشل  فبعضها 

انه  إىل  الفتا  مجمدة«  أو  مزيفة  أنها 

»اشرتك يف العملية معنا أشخاص عدة 

بعضهم بعلم وبعضهم دون ذلك«.

 الدوالر الليبي المجمد.. عملة مزيفة جديدة 
تتداولها شبكات النصب واالحتيال بالعراق
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تحقيق مثير عن تجارة الجنس السرية فيلي / محمد  جمال
في العراق يفجر مفاجأت

كشف تحقيق استقصائي 
قامت به بي بي سي 
بشكل سري عن مكاتب 
الزواج التي يديرها بعض 
رجال الدين في مناطق 
قريبة من بعض األضرحة 
المهمة في العراق، وكان 
معظم رجال الدين الذين 
جرى االتصال بهم على 
استعداد لتقديم »زيجات 
متعة« لفترات قصيرة 
جدًا، قد ال تتجاوز الساعة 
أحيانًا للتمكين من 
ممارسة الجنس.

استعداد  عىل  بعضهم  وكان 

حصول  لتسهيل  فقط  ليس 

أيضاً  بل  وشابات،  نساء  عىل  الزبون 

أعامرهّن  يتجاوز  ال  ُقرّص  فتيات  عىل 

تسع سنوات.

ويشري فيلم يب يب يس الوثائقي إىل أن 

بعض رجال الدين يترصفون كسامرسة 

ملامرسات  رشعياً  غطاًء  ويقدمون 

عىل  جنسية  اعتداءاٍت  تتضمن 

األطفال.

دين  رجال  مخفية  كامريا  ورصدت 

والفتيات  النساء  الضحايا من  يصفون 

القرص بأنهم »عرائس حالل«.

مثرية  مامرسة  املتعة«  »زواج  ويعد 

الفقهية  املذاهب  داخل  للجدل 

الشيعي  املذهب  وداخل  اإلسالمية 

الشيعة  مراجع  بعض  لكن  نفسه. 

أن  عىل  املؤقت  الزواج  هذا  يبيحون 

يدفع الرجل مهراً للمرأة مقابل ذلك.

الغالبية  ذات  املسلمة  الدول  ويف 

بزواج  يسمى  ما  يؤدي  السنية، 

»املسيار« وظيفة مامثلة، ويفرتض أن 

السامح  الزواج هدفه  من  النوع  هذا 

للرجل بالزواج خالل فرتة سفره، لكنه 

للرجل  للسامح  يستخدم  اليوم  بات 

واملرأة بالدخول يف عالقة جنسية لفرتة 

محددة.

هذه  بشأن  الدين  رجال  وينقسم 

تضفي  أنها  بعضهم  يرى  إذ  املامرسة، 

الدعارة،  تشبه  عالقة  عىل  الرشعية 

تحديد  بشأن  بينهم  آخر  جدل  ومثة 

املدة القصرية التي قد يستغرقها هذا 

النوع من الزواج.

استغرق التحقيق االستقصايئ الذي 



يف  دين  رجل  وهو  رعد،  سيد  وقال 

كان  الذي  يس  يب  يب  لصحفي  بغداد، 

يعمل متخفياً دون الكشف عن هويته، 

لزواج  زمنياً  إن الرشيعة ال تضع حداً 

الزواج قدر ما  املتعة: »وميكن للرجل 

يرغب من النساء، وميكنك الزواج من 

انتهاء  ومبجرد  ساعة  نصف  ملدة  فتاة 

هذا الزواج، تستطيع الزواج من فتاة 

أخرى عىل الفور«.

هل  سؤال  عىل  رداً  رعد  سيد  وأجاب 

من املقبول عقد زواج متعة عىل فتاة 

قارص قال: »كن حذراً فقط لكيال تفقد 

الفتاة عذريتها«.

وأضاف: »ميكنك مداعبتها، واالستلقاء 

بجانبها، وملس جسدها وثدييها، لكن 

من  أما  األمام،  من  الولوج  ميكنك  ال 

الخلف فال توجد مشكلة«.

وعندما سئل عام سيحدث إذا أصيبت 

الفتاة بأذى، ردَّ رجل الدين بال مباالة: 

مدى  عىل  ويتوقف  بينكام  »األمر 

تحملها لألمل من عدمه«.

وهو  سالوي،  الشيخ  ُسِئل  وعندما 

ُيصور  وكان  كربالء،  من  دين  رجل 

بكامريا مخفية، هل من املقبول الزواج 

بفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، أجاب: 

»نعم، تسع سنوات فام فوق وال توجد 

مشكلة إطالقاً بحسب الرشيعة«.

ورّدد الشيخ سالوي نفس ما قاله سيد 

الوحيدة  »املسألة  أن  بخصوص  رعد 

هي ما إذا كانت الفتاة عذراء، عندئٍذ 

مامرسة  وتكون  باملداعبة  ُيسمح 

الجنس من الخلف مقبولة إذا وافقت 

يضيف:  أن  قبل  ذلك«،  عىل  الفتاة 

»إفعل ما ترغب به أنت«.

العرتاضه  لندن  يف  منفاه  يف  حالياً 

يفعله رجال  ما  الديني،  التطرف  عىل 

الدين الذين يستخدمون زواج املتعة 

الستغالل النساء وخاصة أولئك الذين 

فتيات  عىل  متعة  زواج  يعقدون 

الرجل  هذا  قاله  »ما  وقال:  قارصات، 

للمراسل يعُد جرمية يجب أن يعاقب 

عليها القانون«.

الشيعة  الدين  رجال  بعض  وكتب 

اإلسالمية  الرشيعة  أن  العراقيني 

الفتيات  مع  الجنس  مبامرسة  تسمح 

الصغريات، بيد أن التميمي دعا مراجع 

الشيعة إىل إدانة هذه املامرسات.

رجال  ثالثة  أصل  من  رجالن  ويصف 

رساً،  يس  يب  يب  فريق  صورهم  دين 

الله  آية  مقلدي  من  بأنهام  نفسيهام 

الدينية  املراجع  أعىل  أحد  السيستاين، 

لدى املسلمني الشيعة.

لكن مكتب آية الله السيستاين قال يف 

وإلجراء اختباٍر إلجراءات زواج املتعة 

مع قارص، قال مراسل يب يب يس لسيد 

رعد الذي كان جالساً يف سيارة تاكيس، 

من  تبلغ  فتاة  من  الزواج  يريد  إنه 

العمر 13 عاماً، وُتدعى شيامء. وأدت 

له من يب  املفرتضة، زميلة  الفتاة  دور 

يب يس.

أو  الفتاة  لقاء  رعد  سيد  يطلب  مل 

عىل  وافق  بل  عائلتها،  مع  الحديث 

عقد زواج املتعة عرب الهاتف، وسألها: 

عىل  موافقتك  تعطيني  هل  »شيامء، 

املتخفي(  )املراسل  فالن  من  الزواج 

ليوم واحد مقابل 150 ألف دينار؟«. 

للمراسل:  قال  قبولها،  سامع  وبعد 

أن  وحالل  متزوجان  اآلن  »أنتام 

تجتمعا ببعضكام«.

دوالر   200 مبلغ  املراسل  من  وطلب 

إلنجازه العقد الذي مل يستغرق سوى 

اهتامم  أي  يبِد  ومل  معدودة.  دقائق 

بسالمة الطفلة، املفرتضة، ذات الـ 13 

عاماً.

وقال رجٌل متزوج، اعتاد عىل زيجات 

ال  نساء  مع  الجنس  ملامرسة  املتعة 

»إن  ديٍن:  رجال  له  وّفرهن  يعرفهن، 

عاماً   12 العمر  من  تبلغ  التي  الفتاة 

هي مبثابة مكافأة، ألنها ال تزال يافعة، 

الدين  فرجل  ُمكلفة،  ستكون  ولكنها 

متعة  زواج  عقد  عن  يكسب  لوحده 

نحو 500 أو 700 أو 800 دوالر«.

ميتلك  بذلك  أنه  الرجل  يعتقد هذا  و 

غطاًء رشعياً دينياً ملامرساته قائاًل: »إذا 

أخربك رجل دين أن زواج املتعة حالٌل، 

أي  تتحمل  وال  يعُد خطيئة  ال  عندئٍذ 

ذنب«.

»إن هذه  لبي يب يس:  أسئلة  رد عىل 

املامرسات إن كان لها واقع كام ذكرتم 

تأكيد،  بكل  ومستنكرة  مدانة  فهي 

الدينية  املرجعية  أتباع  من  هو  ومن 

حقاً ال يقوم بها، والزواج املؤقت الذي 

ما  -وكذلك  اإلمامية  يجوز يف مذهب 

املبني عىل إسقاط  الزواج  يشبهه من 

املضاجعة  حق  عدا  الزوجية  الحقوق 

للمتاجرة  يتخذ وسيلة  أن  - ال يسوغ 

بالجنس بالطريقة املذكورة التي متتهن 

كرامة املرأة وإنسانيتها، وال يتبعها إال 

ضعاف النفوس الذين ال يتورعون عن 

إىل  للوصول  وسيلة  الدين  استغالل 

أهدافهم غري املرشوعة«.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية 

لبي يب يس عريب: »إذا مل تقدم النساء 

الدين،  رجال  للرشطة ضد  أي شكوى 

فمن الصعب عىل السلطات الترصف«.
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نفذه فريق يب يب يس مدة 10 أشهر، 

صور خاللها رجال دين بكامريا مخفية، 

تعرضن  نساء  مع  لقاءات  وأجروا 

لالستغالل الجنيس، فضاًل عن التحدث 

رجال  لبعض  أموااًل  دفعوا  رجال  إىل 

الدين إليجاد عرائس متعة لهم.

مليون  نحو  أن  إىل  التقديرات  وتشري 

عدد  وترشد  ترّملَن  قد  عراقية  امرأة 

كبري منهن بعد الحروب التي شهدها 

العراق، األمر الذي دفع العديد منهن 

لقبول زواج املتعة بسبب الحاجة، كام 

قال بعضهن لبي يب يس.

زيجات  أن  عىل  أدلة  الفريق  ووجد 

املتعة متاحٌة يف بعض املناطق القريبة 

سبيل  وعىل  العراق.  يف  األرضحة  من 

من  عرشة  مع  الفريق  تحدث  املثال، 

الكاظمية  منطقة  يف  الدين  رجال 

مراقد  أهم  أحد  تضم  التي  ببغداد، 

ومزارات املسلمني الشيعة.

مستعدون  إنهم  منهم  مثانية  وقال 

وأشار  متعة.  زيجات  عقود  لعمل 

عقود  عمل  بإمكانهم  أن  إىل  نصفهم 

و13   12 الـ  بعمر  فتيات  عىل  متعة 

عاماً.

واتصل الفريق أيضاً بأربعة رجال دين 

الزوار  لتجمع  موقع  أكرب  كربالء،  يف 

الشيعة يف العامل الذين يزورون املراقد 

هناك. وقد وافق اثنان منهم عىل عقد 

زواج متعة عىل فتيات صغريات.

رساً.  دين  رجال  أربعة  الفريق  وصّور 

توفري  بإمكانهم  إن  منهم  ثالثة  قال 

الزواج، يف حني قال  نساء لغرض هذا 

فتيات  توفري  ميكن  إنه  منهم  اثنان 

صغريات.

حقوق  مجال  يف  الناشطة  وقالت 

شبكة  تدير  التي  محمد،  ينار  املرأة، 

أنحاء  جميع  يف  النسائية  املالجئ  من 

العراق: »إن الفتيات ُيعاملن عىل أنهن 

سلعاً ولسن برشاً، إذ بإمكانك استخدام 

سلعة معينة بحسب الرشوط املحددة 

واملسموح بها، أي إفعل ما تشاء دون 

بها  ُيحتفظ  التي  بعذريتها،  املّس 

للصفقة الكربى يف املستقبل«، وتقصد 

بذلك الزواج.

»ُينظر  العذرية،  فقدان  حالة  ففي 

بل   ، للزواج  قابلة  غري  أنها  إليها عىل 

وتتعرض لخطر القتل عىل أيدي أرستها 

الفتيات  ألن  لها،  العار  جلبت  ألنها 

والنساء عموماً هّن من يدفعن الثمن 

دامئاً برأي ينار.

الوثائقي  الفيلم  صانعو  وسجل 

دين  رجال  مع  رساً  ُصورت  محادثاٍت 

يقولون فيها إنهم عىل استعداد لجلب 

الفتيات الصغريات. كام قدموا شهادة 

استغلها  دين  رجل  إن  قالت  لقارص 

شهود  روايتها  وأكد  الغرض  لنفس 

آخرون.

دين  رجل  رساً،  أيضاً  الفريق  وصور 

من  معه  جلبها  قد  كان  فتاة  يقدم 

أن  بعد  وأشار  املتخفي،  املراسل  أجل 

امتنع املراسل امليض قدماً يف إجراءات 

إىل  واحد،  ليوم  محتمل  متعة  زواج 

املراهقة  سن  يف  فتاة  يفضل  قد  أنه 

وعرض عليه أن يجد له واحدة بهذه 

يترصف  الشيخ  كان  لقد  املواصفات. 

كسمسار.

رجل  وهو  التميمي،  غيث  وشجب 

يعيش  العراق  من  سابق  شيعي  دين 

»إن الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عامًا 
هي بمثابة مكافأة، ألنها ال تزال يافعة، 

ولكنها ستكون مُكلفة، فرجل الدين 
لوحده يكسب عن عقد زواج متعة نحو 

500 أو 700 أو 800 دوالر«
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