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نقابة الصحفيين العراقيين 1016
رقم االيداع في دار الكتب
والوثائق  796في 2004

الرسائل الضمنية والمعلنة في زيارة البابا
العراقية-الكوردية

بإمــكان الســلطات يف بغــداد واربيــل ان تنــاال اإلشــادة عــى نجاحهــا يف تأمــن
الزيــارة البابويــة التاريخيــة ،التــي أكــدت رســالة رأس الكنيســة الكاثوليكيــة يف
العــامل ،حــول الســام والتآخــي والتعايــش وحاميــة املســيحيني واألقليــات عمومــا،
قــد وصــل صداهــا وبشــكل مــدوٍ.
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يف هــذا الربيــع الكــوردي الجديــد وبعــد
أكــر مــن  2720ســنة كورديــة ،أصبــح
ناســنا مــن اتبــاع ديــن وديانــة تقــول؛
العمــل الثقــايف ليســت لــه ايــة منفعــة،
لقــد تغــرت املوازيــن يف هــذه الدنيــا،
اللغــة الكورديــة ليــس لهــا أي مســتقبل!
فالكــد الــذي يبذلــه مخلصــو هــذه اللغــة
وحــوادث تاريــخ هــذا الشــعب مل يعــد لهــا
أي مــكان!!
صحيــح أن النــاس يف هذه األيام منشــغلون
بتحديــث الحاجــات التــي ليــس لهــا وجــود
عــري يف هــذه اللغــة والثقافــة ،ولكــن
هــل عــى الكــورد وحدهــم أن يضحــوا
مباضيهــم والبقــاء يف بــرزخ؟
اجيالنــا الحاليــة ،أنــاس يعيشــون وســط
فقــدان اإلميــان والثقافــة واألعــراف ،وال
يفكــرون يف أي رضر يســببه عــدم االهتــام
باللغــة ،اليعملــون ألي يشء مــن تاريخهــم
ويبنــون حيطــان وبيــوت آمالهــم فقــط مــن
دنيــا اآلخريــن بطــوب الخيــال!
من املتسبب يف هذا األمر؟
حــط نــوروز جديــد عــى جنــاح ســنة قدمية
ويف بيــوت الكــورد واملواطنــن الوارثــن

2

رئيس التحرير

كورد طهران يتفوقون ثقافيا ومدنيا
و يخفقون سياسيا
القتل على الهوية
االسم الشخصي حين يتحول الى
نقمة وجرس انذار
االحتكام الى العشيرة
العودة الى الفصلية والنهوة والدكة
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واملضحــن واملعارصيــن واملتجاوريــن ورفقاء
الســفر لعيــد ليســت النــار فقــط عنوانــه
الوحيــد بــل عبــارة عــن لغــة وثقافــة
منســية .وامــام عيــون ماليــن الكــورد يوميــا
تصبــح الكلــات االصيلــة ضحيــة ،فلــاذا ال
ُيعــ ّزى فيهــا ؟.
يف أيــام مناســبات مثــل اليــوم العاملــي
للمــرأة والطفــل  ..هنــاك كتــاب ومثقفــون
كثــرون ،ولكــن بشــأن الهويــة والثقافــة
واللغــة املســتضعفة ليــس هنــاك اي «كاوه
حــداد» يرفــع رايــة الثــورة ضــد الضحاكــن
مــن قاتــي الثقافــة.
ان تكــون كورديــا ليــس عــارا لــي نحمــل
شــبه هويــة شــاحبة ألنــاس آخريــن.
فنحــن مل نظهــر عــى ظهــر البســيطة مــن
دون هويــة لــي نعيــش الحقــا حيــاة بــا
هويــة ومحرومــة ونفتخــر بلغــات االجانب.
وعــدا عــن ان اعداءنــا مارســوا بحقنــا
االبــادة الجامعيــة ،فــان الكــورد ميارســون
ذلــك بحــق انفســهم.
إذا مل ميــض الشــتاء فــإن الربيــع لــن يحــلّ
محلــه .ونحــن شــعب علينــا ان ننتبــه
ألحيائنــا يف الوقــت الحــارض أكــر مــن

امواتنــا .األحيــاء الذيــن هــم قليلــون ولكــن
يعبــدون ذلــك الــرب الــذي يفهــم لغتهــم األم.
ال احــد يعــرف أنــه يف الســنة الكورديــة
الجديــدة  ،كــم عــدد الذيــن ينعشــون آمالهــم
بالعطــر الــزيك.
نحــن يكفينــا اميانــا يف ربيــع الطبيعــة هــذا ،
يتوجــب أن نحــدد يومــا لألحيــاء والجنــود
املجهولــن ،كفرصــة لتقديــر اولئــك االشــخاص
مــن بــن ابنــاء الجلــدة الذيــن يقدســون
الغريــب ينجــزون عمــا كورديــاً ومل يســمحوا
ملجمــر هــذه الثقافــة والهويــة ان يــرد او
ينطفــئ.
الربيــع ،يحمــل كل يــوم ســعادة وفرحــا جميــا
يف احضانــه ،وعندمــا تجردنــا السياســة مــن
اللغــة والهويــة ،باســتطاعته أن يجمعنــا جميعــا
عــى ســفرته امللونــة والزاهيــة.
ان تكــون كورديــاً فتلــك هويــة ال تتغــر
بذهــاب ومجــيء الفصــول .يف الربيــع الــذي
يرتــدي األزيــاء الكورديــة ،لتكــن اللغــة األم
لغــة لالخــوة ،وأكــر مــن هــذا  ،فلنحــول
نــوروز اىل فرصــة لنكــون رفقــاء ســفر مــع
اولئــك الذيــن يجــددون لنــا الثقافــة والتاريــخ
والتقاليــد الكورديــة.
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لماذا أصبحت
مدينة عقرة
عاصمة نوروز ؟

صراع األجيال
مخرجات
العولمة
واتجاه األجيال
الجديدة

مــع ظهــور مــا يســمى بالعوملــة التــي تعنــي
يف ابســط تعريــف لهــا ،جعــل امــر مــا عاملي ـاً
أو جعــل االشــياء دوليــة االنتشــار يف امتدادهــا
أو تطبيقهــا ،التــي شــملت االقتصــاد ،والثقافــة
واألمــور االجتامعيــة وحتــى السياســية
وغريهــا؛ حــدث ،الســيام قبــل ظهــور وانتشــار
فــروس كورونــا ...
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كـورديــــــات

االستقرار والضمانات يدفعان تجار األنبار صوب

أربيل العاصمة االقتصادية

على الرغم من
المسافة الطويلة ،ما
بين محافظة االنبار
غربي العراق ،ومحافظة
اربيل عاصمة إقليم
كوردستان شمالي
البالد ،إال إن عوامل
عديدة دفعت بتجار
االنبار باللجوء إلى شراء
البضائع من اربيل،
بدال من العاصمة
العراقية بغداد،
ابرزها االستقرار األمني
الذي يعيشه اإلقليم
والضمانات التجارية.
فــــ،ـيلي
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وبحسب

مراقبــن فــإن اهــم
هــذه العوامــل،
هــي وجــود ضامنــات عــى البضائــع التالفــة
او التــي تحــوي عــى عيــوب يتــم كشــفها
عنــد وصــول البضائــع ،وباإلمكان اســرجاعها
يف حالــة وجــود ضامنــات كــا هــو الحــال يف
األســواق التجاريــة باربيــل.
ويشــر عــدد مــن تجــار االنبــار ،إىل أن
افتتــاح طريــق ( فلوجــة  -ســامراء ) الــذي
تــم افتتاحــه نهايــة شــهر شــباط  /نوفمــر
املــايض ،ســاهم وبشــكل كبــر ،بســهولة
نقــل البضائــع بــن املحافظتــن ،فضــا عــى
أن افتتاحــه ســاهم بزيــادة اعــداد التجــار
الذيــن يتعاملــون مــع أســواق اربيــل.

ويقــول دريــد محســن (  47ســنة ) والــذي
يعمــل بتجــارة املفروشــات واألجهــزة
الكهربائيــة ،إن «البضائــع القادمــة مــن
أربيــل تقســم إىل جزأيــن ،األول هــي
البضائــع املحليــة التــي يتــم إنتاجهــا يف
اإلقليــم ،والثــاين هــي البضائــع القادمــة مــن
تركيــا عــر تجــار اإلقليــم ،ونحــن نفضــل
التعامــل معهــم لحســن تعاملهــم ووجــود
ضامنــات عــى البضائــع يف حــال تلفهــا».
ويقــول ثائــر عــاد (  39ســنة ) والــذي
يعمــل بتجــارة مــواد التنظيــف« ،اعمــل
عــى نقــل البضائــع مــن اربيــل إىل االنبــار
منــذ أكــر مــن عــر ســنوات ،كــون حســن
تعامــل نظرائنــا يف اإلقليم يدفعنا لالســتمرار

بالتعامــل معهــم ،كــا اين اقــي وقــت
جميــل عنــد ذهــايب للتبضــع ،خصوصــا يف
أماكــن قلعــة اربيــل واملصايــف والعديــد
مــن األماكــن ذات الطبيعــة الجميلــة».
كــا أن العديــد مــن التجــار يف محافظــة
االنبــار ،بعثــوا رســائل يناشــدون مــن
خاللهــا حكومــة إقليــم كوردســتان،
باســتثناء التجــار مــن قــرار منــع دخــول
اإلقليــم يف ظــل األوضــاع الصحيــة التــي
تشــهدها البــاد ،والــذي جــاء بهــدف الحــد
مــن تفــي الوبــاء بــن املواطنــن.
مــن جانبــه ،أكــد مديــر غرفــة تجــارة االنبار
عامــر خلــف عــاوي ،أن «االســتقرار األمنــي
الــذي يتمتــع بــه اإلقليــم ،دفــع غالبيــة

تجــار املحافظــة ،للتعامــل مــع اإلقليــم
خصوصــا بتجــارة الســيارات والســلع
املعمــرة وااللبســة واألثــاث املنــزيل».
وأشــار عــاوي ،خــال حديثــه لوكالــة شــفق
نيــوز ،إىل أن «افتتــاح طريــق (فلوجــة -
ســامراء) غــر مســار حركــة التجــارة بشــكل
كبــر ،وتــم مالحظــة هــذا التغــر مؤخــرا،
كــون يف الســابق كانــت دخــول البضائــع
متــر مــن العاصمــة بغــداد ،حتــى وإن كانــت
قادمــة مــن اإلقليــم ،ولكــن افتتــاح هــذا
الطريــق الــذي يربــط املناطــق الغربيــة
بشــال البــاد ،يســمح لســالكيه الوصــول
إىل املناطــق الشــالية دون املــرور ببغداد».
وبــن عــاوي ،أن «هنــاك مباحثــات مــع

مســؤويل تجــارة اإلقليــم ،للســاح للتجــار
بالدخــول إىل أرايض اإلقليــم ،بهــدف
نقــل البضائــع ،ونحــن بطــور العمــل عــى
اســتحصال املوافقــات باســتثناء التجــار
مــن الق ـرار الــذي أقرتــه الســلطات إقليــم
كوردســتان ،مبنــع دخــول أراضيهــا ملنــع
تفــي وبــاء كورونــا»
ويــرى الخبــر االقتصــادي ســليامن الجمييل،
أن «اربيــل تعتــر العاصمــة االقتصاديــة
يف العــراق ،كــون دامئــا تكــون بضاعتهــا
افضــل مــن باقــي مناطــق البــاد وباســعار
مناســبة للتجــار ،فضــا عــى الوضــع األمنــي
املســتتب الــذي يعيشــه اإلقليــم وهــذا لــه
تأثــر كبــر عــى التجــارة»
وقــال الجميــي لوكالــة شــفق نيــوز« ،عــى
الرغــم مــن أن بغــداد أقــرب إىل االنبــار
بكثــر ،لكــن اربيــل آمنــة خصوصــا وأن
التجــار يقومــوا بتحويــل مبالــغ ماليــة كبــرة
عنــد تبضعهــم ،وهــذا مــا ال يأمــن عليــه
التاجــر يف بغــداد ،فضــا عــى الشــوارع
املعبــدة التــي يتمتــع بهــا اإلقليــم ،وهــذا
أيضــا يســهل عــى التجــار حركــة نقــل
البضائــع دون تعرضهــا للتلــف أثنــاء عمليــة
النقــل».
واوضــح ،أن «افتتــاح طريــق ( فلوجــة -
ســامراء ) الــذي يعــد مــن أهــم الطــرق
االســراتيجية والحيويــة كونــه أيضــا يربــط
تركيــا بــدول الخليــج ،وذلــك عــر املنافــذ
الثالثــة التــي تتمتــع بهــا االنبــار ،وهــي
منفــذ عرعــر الــذي يربــط املناطــق الغربيــة
مــع الســعودية ،ومنفــذ الوليــد مــع ســوريا،
ومنفــذ طريبيــل مــع األردن ،فضــا عــى
أنــه يربــط املناطــق الغربيــة بشــال البــاد،
وهــذا مــا ســاهم بزيــادة حركــة التجــارة
مــع اإلقليــم ،كونــه قلــل مــن عــدد ســاعات
الوصــول إىل اإلقليــم ،وهــذا مــا يبحــث
عنــه التجــار ليتــم نقــل بضائعهــم برسعــة
وسالســة ،وحتــى يوفــر لهــم مــن أجــور
النقــل».
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يف

 16مــارس آذار  ،1988تعرضــت
مدينــة حلبجــة بكوردســتان الع ـراق
لهجــوم باالســلحة الكيمياويــة مــا أودى
بحيــاة آالف االبريــاء مــن األشــخاص ،مــن
بينهــم العديــد مــن االطفــال والنســاء
والشــيوخ ومازالــت تشــكل صــور ضحايــا
هجــوم حلبجــة جــز ًءا ال يتجــزأ مــن ذاكرتنا.
لــذا ينبغــي علينــا إحيــاء الذكــرى الســنوية
 33ليعلــم العــامل ويتذكــر مالــذي حصــل
لشــعبنا الــذي ال ذنــب لــه ســوى انهــم مــن
القوميــة ُ
الكرديــة يف الوقــت ذاتــه ينبغــي
أن ال يكــون ذلــك مجــرد نظــرة عابــرة إىل
املــايض ،بــل وتنبيــه أيضــا للوقــت الحــارض

واملســتقبل .مــاذا تعلمنــا مــن ذلــك؟ وهــل
متكنــا مــن غــرس روح التآلــف واملحبــة
والتســامح بــن القوميــات واالديــان
والطوائــف ملنــع وقــوع هكــذا مجــازر
قاســية وأليمــة ضــد القوميــات واالديــان يف
الع ـراق الــذي يعيــش حاليــا تحــت رحمــة
املليشــيات ؟
نعــم ســقط ورحــل النظــام الســابق لكــن
مــازال العــراق يعيــش االزمــات مازالــت

العقليــة العنرصيــة الشــوفينية كــا هــي
مســيطرة عــى ذهنيــة الفــرد العراقــي
لالســف،لذلك مــن الــروري ان نعــرف
بــأن الع ـراق يعيــش اليــوم أزمــة حقيقيــة
ومــن الــروري ايجــاد حــل لهــا ،حيــث ان
جميــع املشــاكل تعــود اســبابها اىل عــدم
االلتــزام بالدســتور لــو كانــت االطــراف
العراقيــة ملتزمــة ببنــود الدســتور ملــا بقيــت
اي مشــكلة يف البلــد مــاذا نســتفيد مــن

الربقيــات ورســائل االســتنكار واالســتذكار
بالجرميــة البشــعة التــي تعــرض لهــا شــعبنا
اذا مل يكــن هنــاك حــل ومل نســتطيع غــرس
روح االخــوة والتآخــي بــن ابنــاء الشــعب
اي مســتقبل ينتظرنــا ياتــرى  ،اقليــم
كوردســتان حــاول ومــازال يحــاول جاهــدا
حــل االزمــات عــن طريــق الحــوار والتفاهم
حيــث ان تحســن الوضــع يف العـراق مرتبــط
بتنفيــذ املبــادئ الثالثــة الرشاكــة الحقيقيــة

والتوافــق والتــوازن ويف حــال االميــان بهــذه
املبــادئ والعمــل بهــا ســيتجه الوضــع يف
العــراق نحــو االفضــل امــا اذا ظــل البلــد
عــى وضعــه ســيتجه نحــو األســوأ حيــث
ان اصحــاب امليليشــيات املنفلتــة يســعون
جاهديــن بجــر العــراق نحــو الهاويــة
والدكتاتوريــة لــذا نحــن بحاجــة اىل التآلــف
والتاخــي لنعيــش بســام لنبنــي الوطــن
وانهــاء جميــع االزمــات التــي حصلــت فيــه.

ذكرى فاجعة
مدينة حلبجة
الترتبط بالتاريخ فقط

بل بالمستقبل ايضا
زينب سندي
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سـياســة

لماذا أصبحت مدينة عقرة
«عاصمة نوروز»؟
رغم أن نوروز (اليوم
الجديد بالعربية) هو
عيد قومي يجمع
الكورد أينما كانوا،
لكن مدينة عقرة
(آكري) الواقعة في
محافظة دهوك،
لها بصمة خاصة،
وطقوس تميزها
عن غيرها من مدن
ومناطق كوردستانية
أخرى ،سواء في
العراق أو تركيا أو
إيران أو سوريا.
متابعة فيلي
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وباتت

مدينــة عقــرة تســمى «عاصمــة نــوروز» ،حيــث
تخطــف األضــواء ،بطريقتهــا الخاصــة املميــزة ،يف
االحتفــاء وطقوســها النوروزيــة الفريــدة.
ويقــول الصحفــي عبــد الحميــد زيبــاري وهــو مــن أبنــاء املدينــة« ،هذا
التميــز لعقــرة مــرده مجموعــة مــن الشــباب يعملــون بشــكل تطوعــي
وجامعــي منظــم ،إلعــداد العــدة ليــوم نــوروز قبــل أســابيع حتــى،
وذلــك إلب ـراز اســم مدينتهــم ،يف هــذه املناســبة القوميــة».
ويضيــف« :ولتضاريــس املدينــة التــي تحيطهــا الجبــال ،وطبيعتهــا
الســاحرة دور محــوري أيضــا يف متيــز طقــوس نــوروز عقــرة ،حيــث
القلعــة التــي تطــل عــى املدينــة ،والجبــال والتــال التــي كانت ســابقا،
تزيــن بنــران نــوروز مــن خــال حــرق إطــارات الســيارات املســتعملة
واملتهالكــة ،والتــي كان يتــم توزيعهــا عــى السالســل الجبليــة ،والتــال
املطلــة عــى املدينــة ،واملحيطــة بهــا».
ويتابــع« :لكــن اآلن ،وللمحافظــة عــى البيئــة وعــدم تلويثهــا،
تراجعــت ظاهــرة حــرق اإلطــارات ،ويتــم بــدال عنهــا صناعــة مشــاعل
مــن الخــرق ملفوفــة بعــي متينــة ،والتــي تحمــل مــن قبــل الشــباب،
الذيــن يصعــدون للقلعــة والتــال املطلــة عــى املدينــة ،عشــية يــوم
نــوروز ،مضفيــة منظ ـرا جامليــا خالبــا ،عــى مشــهد االحتفــال».
ويقــول زيبــاري« :يتذكــر أهــايل عقــرة يف كل عــام كيــف كان شــباب
املدينــة ،يتحــدون عنــارص املخابـرات واألمــن إبــان عهــد صدام حســن،
الذيــن كانــوا مينعــون النــاس مــن إيقــاد شــعلة نــوروز ،وكيــف كانــت
تقــع جـراء ذلــك اشــتباكات واحتــكاكات ،بــن الشــباب وأزالم البعــث،
ولكــن يف املحصلــة كانــت الكلمــة الفصــل للشــباب ،الذيــن كانــوا
يشــعلون نــران نــوروز ،رغــم القمــع واملالحقــة والتضييــق».
ويســتطرد« :بعــد االنتفاضــة الكوردســتانية الشــعبية ،يف العــام 1991
وطــرد النظــام البعثــي ،مــن محافظــات إقليــم كردســتان ومدنــه،
ومنهــا بطبيعــة الحــال مدينتنــا عقــرة ،زاد االهتــام أكــر بنــوروز،
بفعــل أجــواء الحريــة واســتتباب األمــن واألمــان ،وتطــورت طقــوس
وطــرق إيقــاد شــعلته ،وإنــارة الجبــال والتــال املحيطــة باملدينــة،
باملشــاعل النوروزيــة بطريقــة مبهــرة ،ومثــرة لإلعجــاب».
ويــرز« :ومثــة حاليــا رشكات مــن القطــاع الخــاص ،تدعــم الشــباب
املتطوعــن إلحيــاء مراســم نــوروز ،مــن خــال تنظيــم الحفــات
املوســيقية ،وإطــاق األلعــاب الناريــة ،التــي تزيــن ســاء املدينــة،
وتحولهــا للوحــة جامليــة ملونــة».
ويختــم زيبــاري حديثــه ،بحســب تقريــر لســكاي نيــوز« ،نظـرا لتميــز
طقــوس إحيــاء عيــد نــوروز يف مدينــة عقــرة ،يتوجــه إليهــا الكثــر مــن
املواطنــن القادمــن ،مــن مختلــف مناطــق كردســتان ،وحتــى مــن
أجـزاء كردســتان األخــرى ،لقضــاء أيــام هــذا العيــد يف عاصمة نــوروز».
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الرسائل الضمنية والمعلنة

في زيارة البابـا
العراقية  -الكوردية
فيـــلي

مــع اختتــام البابــا فرنســيس زيارتــه التاريخيــة الــى العــراق
والتــي شــملت محطــات عــدة منهــا إقليــم كوردســتان ،وعودتــه
الــى الفاتيــكان ،بإمــكان الســلطات فــي بغــداد واربيــل ان تنــاال
اإلشــادة علــى نجاحهمــا فــي تأميــن الزيــارة البابويــة التاريخية،
التــي أكــدت رســالة رأس الكنيســة الكاثوليكيــة فــي العالــم،
حــول الســام والتآخــي والتعايــش وحمايــة المســيحيين
ـدو.
واألقليــات عمومــا ،قــد وصــل صداهــا وبشــكل مـ ٍ

وقدمت

زيــارة البابــا ومــا
مــن
تطلبتهــا
ترتيبــات وتنســيق وتعــاون عــى االصعــدة
السياســية واالمنيــة واللوجســتية والشــعبية
كافــة ،مــا بــن بغــداد واربيــل ،دليــا
اضافيــا قويــا عــى ان الحكومتــن بإمكانهــا
مــن خــال التقــارب والتعــاون ،النجــاح
يف مهامتهــا قياســا بالصعوبــات شــبه
املســتحيلة – عــى الصعيــد األمنــي -التــي
كانــت زيــارة الحــر االعظــم تحتاجهــا يف
بلــد كالعــراق.
وهــذا مــا لخصــه رئيــس الحكومــة مصطفى
الكاظمــي بالدعــوة إىل «حــوار وطنــي
حقيقــي للتوصــل التفــاق نهــايئ للعالقــة
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بــن الحكومــة املركزيــة وإقليــم كوردســتان
مبــا يحفــظ وحــدة األرايض ومعالجــة
املشــاكل جذريــاً».
ومهــا يكــن ،فقــد حفلــت زيــارة البابــا
خــال جولتــه العراقية-الكورديــة مــن بغداد
اىل النجــف واملوصــل وقرقــوش واربيــل،
بالكثــر مــن املواقــف الالفتــة ووصلــت اىل
مســامع مليــارات النــاس حــول العــامل،
وليــس يف العــراق وحــده.
ويف ترصيــح مــن شــأنه أن يجــذب انتبــاه
العــامل اكــر اىل العــراق ،قــال البابــا يف يف
قــداس أقامــه األحــد يف ملعــب فرانســو
حريــري يف أربيــل حــره نحــو عــرة االف
شــخص« ،العــراق بــاق دامئــا معــي ويف

قلبــي ،اطلــب منكــم جميعــاً ان تعملــوا
معــاً متحديــن مــن اجــل مســتقبل ســام
وازدهــار ال يهمــل أحــدا وال مييــز أحــدا».
وكان أيضــا الفتــة اشــارته اىل الكــورد تحديدا
عندمــا قــال «بــارك اللــه العــراق ،واحيــي
تحيــة خاصــة مــن أعــاق قلبــي الســكان
الكــورد األعــزاء ،وأعــرب عــن شــكري
للحكومــة والســلطات املدنيــة يف إقليــم
كوردســتان عــى مســاهمتها الفعالــة».
ويف رســالة ضمنيــة قــد تقــرأ عــى انهــا
موجهــة اىل الســلطة السياســية يف الع ـراق،
قــال «نحــن بحاجــة أن نزيــل مــن قلوبنــا
الطمــع بالســلطة بينــا يعــاين إخوتنــا
وأخواتنــا ،ففــي العــراق كثــرون يحملــون

جــراح الحــرب والعنــف».
ويف موقــف تضامنــي مــع املســيحيني ولرفــع
ملعنوياتهــم ،قــال «أن الكنيســة يف الع ـراق
حيــة ،واملســيح حــي فيهــا ،وصربكــم هــو
مــا جعلنــي أحــج إىل العـراق» ،لكنــه حــذر
ايضــا يف كلمــة لــه مــن «حــوش البيعــة»
يف مدينــة املوصــل مــن ان تراجــع أعــداد
املســيحيني يف العــراق والــرق األوســط
«رضر جســيم ال ميكــن تقديــره بالنســبة
للمجتمــع الــذي وراءهــم» ،مؤكــدا أنــه
«يضعــف النســيج التنوعــي للمجتمــع
بفقــدان اي مــن اعضائــه».
وإدراكا منــه ألهميــة الرمــوز للمؤمنــن
مــن مســلمني ومســيحيني وعمــق إميانهــم

وتشــاركهم يف املعانــاة التــي جلبهــا
اإلرهــاب ،قــال البابــا إن «مدينــة املوصــل
فيهــا رمــزان يجعالننــا نقــرب مــن اللــه
وهــا جامــع النــوري ومنــارة الحدبــاء».
وللتأكيــد عــى رســالة التعايــش والتآخــي،
فإنــه يف قداســه يف كنيســة الطاهــرة يف
قرقــوش وبعدمــا عــر عــن حزنــه للدمــار،
قــال «أيهــا األحبــة هــذا الوقــت ليــس فقــط
لرتميــم املبــاين ولكــن قبــل كل يش ترميــم
األوارص بــن الجميــع».
وقــد تســنى للبابــا فرانســيس ان يــرى بــأم
العــن صــورة مــن مشــهد التعايــش بــن
الطوائــف واألقليــات عندمــا وصــل اىل
مطــار اربيــل ،التــي كانــت رابــع محطــات

جولتــه ،حيــث جــرت مراســم اســتقبال
رســمية مهيبــة واصطــف العــرات مــن
مختلــف املكونــات الدينيــة والقوميــة
يرتــدون زيهــم الشــعبي ويلوحــون بأغصــان
الزيتــون وســعف النخيــل ترحيبــا بالحــر
األعظــم ،وذلــك بحضــور رئيــس اإلقليــم
نيجريفــان بــارزاين ورئيــس حكومــة االقليــم
مــرور بــارزاين وغريهــا مــن الشــخصيات
الدينيــة واملدنيــة.
ويف موقــف مهــم حــرص نيجريفــان
بــارزاين عــى ان يســمعه البابــا بعــد
اســتقباله لــه ،قــال «نكــرر التزامنــا الدائــم
بالســام والحريــة الدينيــة واألخــوة .كــا
نتذكــر أبطــال البيشــمركة وكل مــن قــدم
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كـورديــــــات

قـــال البابـــا «ســـألتقي فـــي أور مختلف
الطوائـــف وهنـــاك ابلغهـــم بأنـــه يجب
أن يخـــدم الديـــن الجميـــع» ،مضيفا إن
الصعاب جزء مـــن حياتكـــم اليومية أيها
العراقيـــون وجعلـــت الكثيريـــن منكـــم
يهاجـــرون بلدهـــم ...

التضحيــات املطلقــة للدفــاع عــن الســام
والحريــة لجميــع العراقيــن».
ولهــذا الســبب تحديــدا ،حــرص البابــا
خــال قــداس اربيــل الحقــا عــى ان يوجــه
«تحيــة خاصــة مــن أعــاق قلبــي الســكان
الكــورد» .وهــو أمــر فعلــه البابــا أيضــا
خــال لقائــه الزعيــم الكــوردي رئيــس
الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين مســعود
بــارزاين الــذي قــال «نفتخــر بثقافــة
التعايــش الســلمي بــن شــعب كوردســتان،
وثقافــة التعايــش عندنــا عــززت وتعــزز
التســامح واملــودة» ،فيــا رد البابــا التحيــة
بأحســن منهــا عندمــا اعلــن انــه مل ينــس
كوردســتان قائــا :أنتــم تســتقبلوين اآلن
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العدد 207
الســنة السابعـة عشر

اســتقبلتم املســيحيني يف وقــت ســابق...
إنكــم ،بعــد هجــات داعــش ،حميتــم
املســيحيني وإســتقبلتموهم كإخــوة...
اشــكركم عــى حفظكــم للمكونــات كافــة»،
مردفــا بالقــول ان «كوردســتان اصبحــت
بيتــا ومــاذا للمســيحيني».
وخــال زيارتــه اىل مدينــة أور التاريخيــة
يف محافظــة ذي قــار ،يــوم الســبت ،تلقــى
البابــا هديــة تحتــوي عــى رســالة كتبهــا
اإلمــام عــي حينــا كان خليفــة للمســلمني
قبــل أكــر مــن  1400عــام ألحــد والتــه،
ويقــول فيهــا «النــاس نوعــان .فهــم إمــا اخ
لــك يف الديــن ،أو نظــر لــك يف الخلــق».
ويف اليــوم االول لــه يف بغــداد عندمــا التقــى

األســاقفة والكهنــة والخطبــاء واملدرســن
يف كاتدرائيــة «ســيدة النجــاة» للرسيــان
الكاثوليــك يف بغــداد ،اســتذكر البابــا
الجرميــة التــي ارتكبــت يف الكنيســة بحــق
املصلــن قبــل عــرة أعــوام وقــال «ذكرنــا
موتهــم جيــدا بــأن التحريــض عــى الحــرب
والعنــف والكراهيــة واراقــة الدمــاء ال تتفــق
مــع تعاليــم الديــن».
وفيــا بــدا كأنــه يــدق مبكــرا ناقــوس
الخطــر حــول هجــرة العراقيــن ،قــال البابــا
«ســألتقي يف أور مختلــف الطوائــف وهنــاك
ابلغهــم بأنــه يجــب أن يخــدم الديــن
الجميــع» ،مضيفــا إن الصعــاب جــزء مــن
حياتكــم اليوميــة أيهــا العراقيــون وجعلــت
الكثرييــن منكــم يهاجــرون بلدهــم ،األمــن
االقتصــادي والشــخيص أدى لنــزوح داخــي
وهجــرة الكثرييــن مــن العــراق اىل بــاد
اخــرى.

وعــى غــرار كل محطــات جولــة البابــا
بأهميتهــا التاريخيــة ،كانــت زيارتــه اىل
النجــف للقــاء املرجــع االعــى الســيد
عــي السيســتاين ،كأعــى مرجعــن يف
العــامل للشــيعة والكاثوليــك ،حيــث حــرص
السيســتاين عــى طأمنــة البابــا عــى اهتــام
املرجعيــة الشــيعية بــأن يعيــش املواطنــون
املســيحيون كســائر العراقيــن يف أمــن
وســام وبكامــل حقوقهــم الدســتورية،
مشــرا اىل جانــب مــن الــدور الــذي قامــت
بــه املرجعيــة الدينيــة يف حاميتهــم وســائر
الذيــن نالهــم الظلــم واألذى ،يف اشــارة اىل
هجــات االرهابيــن يف الســنوات املاضيــة.
امــا الفاتيــكان فقــد اصــدر بيانــا حــول مــا
ميكــن تســميته بأنــه «قمــة روحيــة» يف
النجــف ،حيــث ذكــر ان «اللقــاء كان فرصــة
للبابــا لتقديــم الشــكر إىل السيســتاين ،ألنــه
رفــع صوتــه مــع الطائفــة الشــيعية يف

مواجهــة العنــف والصعوبــات الكبــرة يف
الســنوات األخــرة ،دفاعــاً عــن األضعــف
واألكــر اضطهــادا ،يف إشــارة ضمنيــة عــى
مــا يبــدو لفتــوى الجهــاد الكفــايئ التــي
اطلقهــا الســيد السيســتاين بعدمــا اجتــاح
تنظيــم داعــش مناطــق شاســعة مــن
العــراق.
وبــكل االحــوال ،فــإن رئيــس الحكومــة
العراقيــة مصطفــى الكاظمــي كان أول
مســتقبيل البابــا فرنســيس عندمــا وصــل
جــوا الجمعــة بطائــرة لرشكــة «اليتاليــا»
مــن رومــا اىل بغــداد ،واســتبقها الكاظمــي
بتغريــدة قــال فيهــا «بــكل محبــة وســام،
يســتقبل العــراق شــعبا وحكومــة قداســة
البابــا فرانســيس ،ليؤكــد عمــق األوارص
اإلنســانية التــي كانــت بــاد النهريــن
ومــا زالــت وســتبقى محطتهــا التاريخيــة
للقــاء األديــان واألفــكار والقيــم البرشيــة

املشــركة» ،مرحبــا بالبابــا «يف أرض ســومر
وبابــل وآشــور واألنبيــاء واألوليــاء».
وبعدمــا اجــرى لــه اســتقباال شــعبيا
مبهجــا شــارك فيــه موســيقيون ومغنــون
مــن مختلــف املكونــات العراقيــة ،اعلــن
الكاظمــي الســادس مــن مــارس مــن كل
عــام «يومــا وطنيــا للتســامح والتعايــش يف
العــراق» بعــد لقــاء السيســتاين -البابــا يف
النجــف.
وزار البابــا بعــد وصولــه اىل بغــداد ،مقــر
الرئيــس العراقــي برهــم صالــح كــا عقــد
لقــاء خاصــا مــع رئيــس مجلــس النــواب
العراقــي محمــد الحلبــويس ،الــذي رحــب
بالبابــا يف «بــاد الرافديــن مهــد الحضــارة
اإلنســانية ،ويف بغــداد دار الســام ونارصيــة
أيب األنبيــاء ونجــف ســيد األوليــاء وموصــل
األصــاء وأربيــل املحبــة واإلبــاء».
وكان برهــم صالــح آخــر مودعــي البابــا
فرانســيس وهــو يغــادر جــوا صبــاح االثنــن،
وغــرد قائــا باللغــة اإليطاليــة« ،نــودع
قداســة البابــا فرنســيس الــذي كان ضيفــا
عزيــراً يف بغــداد والنجــف وأور واربيــل
ونينــوى ،زيارتــه متثــل رســالة تضامــن
انســانية كبــرة ،وتواجــده بيننــا اشــارة
ســام ومحبــة ،وســيبقى ذلــك يف قلــوب
جميــع العراقيــن».
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كورد طهران
يتفوقون ثقافيا ومدنيا
و يخفقون سياسيا

الجالية الكوردية التي تعيش في
وسط ايران ومن خالل ً 20
عاما من
النشاط واالستفادة من النخب والطالب
الكورد الذين يعيشون في طهران
(قادمين من مدن  5محافظات كوردية
في إيران :إيالم ،كرمانشاه ،كوردستان،
أذربيجان الغربية ،خراسان) التي تضم
مختلف الثقافات واللهجات الكوردية
ومختلف االديان.
فـــيلي
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وحاولت

الجاليــة خــال
نشــاطها الحفــاظ
عــى الثقافــات الفرعيــة ألفرادهــا وتطويــر
الثقافــة الكورديــة مبواجهــة الخطــر الــذي
يهــدد الثقافــات املحليــة والتاميــز الدينــي
بــن أفرادهــا.
جــال الديــن طــه  ،املديــر التنفيــذي
ملنظمــة الجاليــة الكورديــة التــي تعيــش
يف الوســط(طهران) للــدورة الثالثــة عــى
التــوايل ،أشــار إىل أن مســألة انتخــاب والــده
الراحــل مــن قبــل أبنــاء مدينــة «بــوكان»
يف الدورتــن الثالثــة والرابعــة مــن الربملــان
اإليــراين ،ســاهمت انخراطــه يف القضايــا
السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة اإليرانيــة ،وال ســيام املناطــق
الكورديــة ،لكنــه يقــول انــه مــارس معظــم

األنشــطة الثقافيــة وبالنظــر إىل أنــه قــى
معظــم حياتــه يف طهــران فانــه تعــرف
بالثقافــات األخــرى داخــل إيــران  ،مبــا يف
ذلــك الفارســية واألذريــة ..إلــخ  ،وأخــراً
النشــاط يف طهــران كعاصمــة إليــران ..كل
ذلــك وفــر شــعبية لتلــك األنشــطة.
شــفق نيــوز  -باعتبــار أن الجاليــة الكورديــة
التــي تعيــش يف العاصمــة هــي منظمــة غــر
حكوميــة وغــر ربحيــة ( )NGOيف طه ـران
(أكــر مدينــة تضــم ســكان كــورد يف إيـران)،
وتأسســت عــام  2000تعمــل بنهــج ثقــايف
واجتامعــي .هــل دخلت السياســة بنفســك؟
طــه :يف األســاس ،لــدي معلومــات عــن
القضايــا السياســية يف املنطقــة ،وهــي
كانــت توفــر يل عقــد اللقــاءات واالتصــاالت
مــع السياســيني يف البلــد ،لكننــي مل أكــن

ً
مهتــا بالقضايــا والنشــاطات السياســية.
كانــت القضايــا الهامشــية هــي الســبب
الرئيــي للدخــول فيهــا وقــد فضلــت دا ًمئــا
األنشــطة الثقافيــة عــى األنشــطة السياســية
ولــذا اصبحــت عضـ ًوا يف املجتمــع الكــوردي
املوجــود يف املركــز منــذ عــام  2002لقــد
كنــت ناشــطا اجتامعيــا وفاعــا يف األنشــطة
الثقافيــة لهــذه املؤسســة الثقافيــة واملدنية.
شــفق نيــوز  -مــا دور املنظــات يف تقــارب
الكــورد؟
طــه :بشــكل أســايس ،تــؤدي الجمعيــات
واملؤسســات واملنظــات غــر الحكوميــة
دورا كبــرا يف التعريــف بالنخــب املحليــة
واالعــراف بهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،مــن
خــال التعــرف عــى امكانياتهــم الثقافيــة
وتقدميهــا ،كانــوا دامئًــا فعالــن يف إدخــال

والحفــاظ عــى الثقافــة االصليــة :يف حالــة
الكــورد أيضً ــا ،نظ ـ ًرا ألن الشــعب الكــوردي
يتحــدث لهجــات مختلفــة ويعيــش يف
محافظــات مختلفــة  ،فــإن املنظــات تــؤدي
ً
مهــا يف الحفــاظ عــى الثقافــة.
دو ًرا
شــفق نيــوز  -كــورد طهــران هــو مفهــوم
ظهــر يف االنتخابــات الربملانيــة ومجلــس
مدينــة طهــران ،ملــاذا؟.
طــه  -بالطبــع ،كــورد طهران ليســت مفهوماً
أوجــده تيــار معــن .نظـ ًرا لالمكانيــات التــي
تتمتــع بهــا طهــران  ،اســتقر فيهــا انــاس
مــن جميــع املجموعــات العرقيــة يف إي ـران
 ،مبــا يف ذلــك املناطــق الكورديــة ألســباب
مختلفــة وهــذه املجموعــات العرقيــة
كانــت دامئًــا حريصــة عــى الحفــاظ عــى
لغتهــا وثقافتهــا وعاداتهــا ،وهــذا ديــدن كل
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البــر و رمبــا لهــذا الســبب قــررت بعــض
النخــب الكورديــة الحصــول عــى ترخيــص
وبــدء أنشــطة ثقافيــة عــى شــكل جاليــة
كورديــة تعيــش يف املركــز  ،وقــد نشــطت
هــذه املنظمــة يف هــذا الصــدد حتــى اآلن.
وبالطبــع فيــا يتعلــق بالســؤال حقيقــة أن
الربملــان لــه موقــع ســيايس ،فقــد نشــطت
بعــض النخــب السياســية يف هــذا األمــر
وشــاركت يف االنتخابــات منفــردة لكنهــا مل
متثــل أي منظمــة كورديــة .وميكــن القــول
إنهــا كذلــك مؤسســة اجتامعيــة ثقافيــة.
يف وقــت معــن ،قــرر عــدد مــن النشــطاء
الكــورد التقديــم والعمــل ملرشــحني
يتحدثــون الكورديــة ،األمــر الــذي مل يقبلــه
الكــورد املقيمــن يف طهــران ألســباب
مختلفــة .امــا املجلــس املحــي فقــد جعــل
الســكان الكــورد يف طهــران ذلــك ممكنــا،
فقــد شــاركوا يف االنتخابــات وقدمــوا
كبارهــم ،وأىت تشــكيل قوائــم مشــركة مــع
نخــب أخــرى مــن الشــعب اإلي ـراين بنتائــج
إيجابيــة.
شــفق نيــوز -مــا هــو الــدور الــذي ميكــن أن
يؤديــه االقتصــاد يف تشــكيل العمــل الهــادف
للكورد؟
طــه  -يعتــر االقتصــاد يف األســاس أحــد أهم
أســس أي نشــاط ثقــايف واجتامعــي .وجميــع
األنشــطة املدنيــة والثقافيــة واالجتامعيــة ،
مــن حيــث املبــدأ  ،تكــون ديناميكيــة عندما
يتــم التغلــب عــى املشــاكل االقتصاديــة.
مــع االســف ،مل تحقــق املنظــات
الكورديــة النجــاح املطلــوب يف التخطيــط
لهــذا الجانــب املهــم ،ومشــاركة النخــب
االقتصاديــة والثقافيــة يف املناطــق الكورديــة
اصــا قليلــة يف النشــاطات الثقافيــة

16

العدد 207
الســنة السابعـة عشر

واالجتامعيــة.
شــفق نيــوز  -كيــف تصــف نشــاط الكــورد
يف الفضــاء املجــازي؟
طــه -إن نشــاط الكــورد الذيــن يعيشــون
يف طهــران يف الفضــاء املجــازي ممكــن
مــن خــال قنــاة املجتمــع .واذا اردنــا
تقييــم هــذه املســألة  ،مل يتمكــن املجتمــع
الكــوردي الــذي يعيــش يف طهــران مــن

القيــام بهــذا الــدور  ،بســبب احتياجاتــه
املكلفــة والباهظــة جــداً .حســناً يف هــذه
الحالــة ونشــاط هــذه املجموعــة يف الفضــاء
املجــازي أعتقــد أنــه ضعيــف جــداً.
شــفق نيــوز -بشــكل عــام كيــف تقيمــون
عمليــة تكويــن املجتمــع الكــوردي ودوره
ســواء أكان كورديــاً أم غــر كــوردي؟
طــه  -بشــكل أســايس  ،تشــكل املجتمــع

“

لــم يتمكــن المجتمــع الكــوردي الــذي يعيــش فــي
طهــران مــن القيــام بهــذا الــدور  ،بســبب احتياجاتــه
المكلفــة والباهظــة جــداً .حســناً فــي هــذه الحالــة
ونشــاط هــذه المجموعــة فــي الفضــاء المجــازي
أعتقــد أنــه ضعيــف جــداً.
الكــوردي الــذي يعيــش يف املركــز للتعريــف
بالثقافــة واللغــة واالزيــاء الكورديــة يف
طه ـران والتواصــل معهــا والحفــاظ عليهــا،
ويف الســنوات العرشيــن املاضيــة ،أدت دو ًرا
رئيســ ًيا يف تعريــف النخــب واملفكريــن
والفنانــن الكــورد وتحديــد هويتهــم ..كان
لــه موضوعــات مختلفــة ذات مواضيــع
مختلفــة  ،مبــا يف ذلــك تقديــم والتعريــف
بالكتــب والنتــاج الثقــايف ،كــا وفــر األرضية
لتعريفهــم اىل النخــب املجتمــع اإليـراين ،يف
فــرات زمنيــة مختلفــة.
شــفق نيــوز -نســبة كــورد إي ـران إىل كــورد
بغــداد:
طــه  -لــدى الكــورد الفيليــن أوجــه تشــابه
ثقافيــة وتاريخيــة عميقــة مــع أجــزاء
أخــرى مــن كوردســتان  ،عــى الرغــم مــن
أن بعدهــم عــن املناطــق الكورديــة قلــل
مــن ارتباطهــم املبــارش باملناطــق الكورديــة.
ومــع ذلــك  ،نظـرا ألصالــة الكــورد الفيليــن
وثرائهــم الثقــايف  ،فضـ ًا عــن أنشــطة جميع
النخــب والشــيوخ مــن الكــورد يف الحفــاظ
عــى ثقافتهــم الكورديــة  ،فقــد أصبــح هــذا
ً
مهــا وأســهل عــى حــد ســواء ،
االرتبــاط
كــا وفــرت الخلفيــة التاريخيــة للفيليــن
املزيــد مــن التقــارب.
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مسؤول المعهد الكوردي في طهران

مجلتان لشفق اعادتا األمل
في إثبات وجود الفيليين على الساحة
فيلي

اعلن مسؤول المعهد الثقافي
الكوردي في طهران بهرام
ولدبيكي ،عن دعمه إلعالن مؤسسة
شفق للثقافة واإلعالم عن إطالق
جائزة «فيلي دوس» السنوية
الختيار اكثر الناس دعما للكورد
الفيليين خالل مدة عام.

18

العدد 207
الســنة السابعـة عشر

منــذ مــا يربــو عــى ثالثــن عامــا ،يعــد
ولدبيــي مــن املؤسســن لألعــال الكورديــة
وتأســيس الجريــدة االســبوعية (ئاوێیــەر/
آبیــدر) يف مدينــة ســنندج ويف جريــدة
آشــتي يف طهــران والجريــدة االســبوعية يف
التســعينيات مــن القــرن املــايض يف املعهــد
الثقــايف الكــوردي يف طه ـران ،وهــو يعــرف
جيــدا الصعوبــات واالمتيــازات الخاصــة يف
العمــل الصحفــي ،يقــول يف مقالــة قصــرة
لــه ترجمتــه وكالــة شــفق نيــوز:
الكــورد الفيليــون هــم مــن القبائــل

الكورديــة التــي كانــت عــى طــول التاريــخ
القومــي الكــوردي دامئــا يف قلــب الحــدث
وصانعيــه ســواء يف ايــران او يف العــراق.
يف العــراق الكــورد الفيليــون كان لهــم
اســهاماتهم يف تأســيس االح ـزاب الكورديــة
والحــزب الشــيوعي ونوعــا مــا يف العمــل
يف القوميــة العراقيــة التــي تختلــف عــن
القوميــة العربيــة والعروبيــة وكذلــك يف
االحــزاب الشــيعية وتكمــن اهميــة هــذا
يف أن هــؤالء النــاس يف عهــود التضحيــة
بالــدم والــروح انشــغلوا بالعمــل الحــزيب
والنضــال وبشــجاعة ومنحــوا كل يشء مــن
دون انتظــار أي مقابــل يف عملهــم الحــزيب،
ال يف أوقــات العــوز والحاجــة وال يف اوقــات
الســلطة ،وخصوصيــة الكــورد الفيليــن
تكمــن يف انهــم كانــوا دامئــا مينحــون األرواح
وال يأكلــون الخبــز.
عــى الرغــم مــن أن هــذه الخصوصيــة
عظيمــة ونزيهــةّ ،إل أنــه يف عــامل السياســة
التــي ال ينتظــر فيهــا احــد اآلخــر ويعــد
انتظــار البعــض للبعــض اآلخــر امــراً غــر
ســيايس وســذاجة ،وهــذه هــي الخصلــة
العظيمــة جلبــت الخســارة تلــو الخســارة
لهــذه الجامعــة التــي دخلــت عــامل السياســة
بشــكل صحيــح واخالقــي ،النــه –لالســف-
عــامل السياســة يف الــرق االوســط هــو
املــي عــى األســاس الــيء الــذي تــم
استســقاؤه مــن كالم ماكيافيلــي حيــث
قامــوا فيهــا بتحطيــم البعــض للبعــض
اآلخــر ومــدوا يــد التعــاون مــع هــذا وذاك

مبــا فيهــم يــد االعــداء وتــرك الصديــق
لوحــده امــام العــدو و...ومــن االمــور
املعروفــة بينهــم انــه قــد يصــل اىل بيــع
اإلنســان وقتــال االخــوة ،مــع االســف؟ أم
لحســن الحــظ؟ انــا يف الحقيقــة ال اعــرف
مــاذا اقــول ،اقــول (مــع االســف) للتعاســة
والكــوارث (مثــل كــوارث) الكــورد الفيليــن
والصداقــة والطيبــة واســتقامة الكــورد
الفيليــن هــو مــا محــى اســمهم مــن دنيــا
السياســة ،او اقــول (لحســن الحــظ) و(مثــل
ســعادة) الكــورد الفيليــن مل يكــن كذلــك،
وبهــذا العمــل اثبتــوا للجميــع مــن االف ـراد
او االحــزاب ،بــأن األخــاق مل متــت لحــد
االن ،وهــذه دعــوة لهــم لالســتمرار عــى
طريقهــم وال يغرقــوا يف خضــم الغبــار
املرتاكــم وال يضيعــوا طريقهــم.
يف العــراق ،الكــورد الفيليــون ،كان لهــم
الحــظ االوفــر يف عــامل الصحافــة السياســية
الكورديــة والعربيــة منــذ بدايــات ظهورهــا،
ويف ايــران ،ايضــا كان كذلــك ،و اوائــل
الصحــف الكورديــة كانــت إحداهــا يف
مهابــاد اسســها االســتاذ شــبول واخــرى
اسســها االســتاذ حســن فيــي يف ايــام
وكرماشــان.
ويف طهـران اول طبقــة مــن الكــورد الفيليــن
كانــت تبحــث اكــر يشء عن هويتهــم ألنهم
تعرضــوا الزمــة الهويــة ،وفــوق ذلــك الن
واحــد مــن أهدافهــم هــو التقديــر واإلبقــاء
عــى ذكــرى  22الــف كــوردي فيــي مــن
الشــهداء الشــباب .وهــم اسســوا منظــات
خرييــة للحســن وتشــكيل املنظــات
الخرييــة مــن قبــل الكــورد الفيليــن يف
طهـران الذيــن احتلــوا مســاحة واســعة مــن
الخارطــة الجغرافيــة لطه ـران وكان لهــم يف

العديــد مــن امل ـرات اســمهم وتوقيعهــم يف
اعــى ســائها.
وملــا رأيــت أن مؤسســة شــفق للثقافــة
واالعــام للكــورد الفيليــن يف بغــداد تصــدر
مجلتــن شــهريتني احداهــا باللغــة الكوردية
(كــول ســوو) واالخــرى بالعربيــة (فــه يــي)
وتســر عــى تلــك الخطــى ،يف الحقيقــة،
بثــت يف روحــي االمــل بــان الكــورد الفيليني
مــازال لهــم وجودهــم ورأيهــم يف تحريــك
البــاد يف بغــداد والعــراق وجميــع العــامل،
ومــازال الكــورد الفيليــون يحتفظــون
بخصوصيتهــم التــي كانــوا ميتلكونهــا
يف الخمســينيات والثامنينيــات تولــدت
عنهــا واســتخدمتها يف طريــق الكوردايتــي
والعمــل الحــزيب ،وهــذه املــرة يريــدون
العمــل النفســهم وباســمهم ويف عمــل
مــدين يؤمــل منــه ان يصبــح عامليــا ويصبــح
لــه اســاس ليظهــر انهــم مازالــوا يعيشــون
ومل ميوتــوا لحــد االن.
وانــا بــدوري وبجهــودي يف املعهــد الكوردي
أطالــب الدولــة والكــورد وغــر الكــورد ان
ينظــروا اىل هــذه الحركــة كعمــل انســاين
الن هــؤالء النــاس تعرضــوا مــرة لالبــادة
الجامعيــة والقتــل الجامعــي يف االنفــال
واملقابــر الجامعيــة لألبريــاء الذيــن ال ذنــب
لهــم ،ومــرة اخــرى يف االبــادة الجامعيــة
الثقافيــة يف مشــاريع التعريــب وإجبارهــم
عــى عــدم التحــدث باللغــة الكورديــة
حتــى داخــل منازلهــم وكذلــك ترحيلهــم
مــن مناطقهــم وتهجريهــم خــارج العــراق
ومطارتهــم ويف االخــر إســقاط هوياتهــم.
علينــا جميعــا املشــاركة يف هــذا العمــل
النبيــل مــع اخواننــا واخواتنــا الناشــطني
الكــورد الفيليــن.
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التهـجـير النســائـي
بين بغداد وطهران
بذاكرة الشاعـرة والكاتـبة

أحــالم عسـكر
فـــيلي

احالم عســكر من مواليد بغداد ،من
أبوين كورديين فيليين ،هي واشــقاؤها
وشــقيقاتها ولدوا في بغداد ايضا،
لكن صدام حســين كان يعتقد بأن
العــراق «جمهوريــة عربية» ويتوجب ان
يكون جميع ســكان العراق من العرب
واال فالبــد مــن ان يموتــوا أو أن يخرجوا
مــن العــراق العربي ،والكورد الفيليون
هــم اقليــة معظمهم من االغنياء
والمتعلمين ونشــطاء سياســيا واجتماعيا
وثقافيــا فــي بغداد ،وكانوا في مقدمة
الشــبهات ،بميزان صدام «العنصري».
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العدد 207
الســنة السابعـة عشر

العراق

وعاصمتــه بغــداد التــي
كانــت مظهــرا الســاطري
الــف ليلــة وليلــة املليئــة بــاألرسار والرمــوز
والعشــق واملحبــة وحتــى مــارد املصبــاح
الســحري الــذي مل يكــن يخــرج مــن
مصباحــه اال لعمــل الخــر ومســاعدة بنــي
البــر.
وبغــداد مــاذ للتعامــل التجــاري والثقــايف
ومهــد العلــم والفــن والتصــوف يف الــرق،
والتــي عــاش فيهــا الكــورد والعــرب
واألعاجــم والســنة والشــيعة واليهــود
واملســيحيون الصابئــة قرونــا واالف الســنني
معــا يف تعايــش ،ســواء يف العهــد البابــي

القديــم واالشــوري مــا قبــل التاريــخ والتــي
كانــت عاصمــة للساســانيني لخمســة قــرون
وهــي اكــر امرباطوريــة يف عهدهــا او
يف زمــان كانــت فيــه عاصمــة للخالفــة
االســامية العباســية التــي كانــت ايضــا
واحــدة مــن اعظــم دول الخالفــة يف العــامل.
وحطــم صــدام هــذه الشــبكة الرقيقــة
لدرجــة أن (أحــام) ،وهــي فتــاة بريئــة
ســاها والداهــا (بنــت األحــام) وهــا
محمــان بألــف أمــل وحلــم ،فنزحــت عــن
الوطــن عــن عمــر يناهــز  24عامــاً.
وكان ابوهــا مــن أقــدم التجــار يف ســوق
الصفاريــن (الصفافــر) يف بغــداد وميلــك

الجنســية العراقيــة ،ولكــن النظــام ســجن
وغيــب ابنــه البالــغ مــن العمــر  17عامــا
فقــط مثــل االف الشــباب مــن الكــورد
الفيليــن الذيــن كان ذنبهــم الوحيــد انهــم
كــورد فيليــون ومــن دون ان يكــون لهــم اي
نشــاط ســيايس او ثــوري او مســلح ،وقــد
اختطفــوا وقتلــوا عــى يــد املخاب ـرات ومــا
زال مصريهــم مجهــوال.
اب صــادروا اموالــه التــي تشــمل عــددا
مــن املحــال يف ســوق الصفاريــن يف بغــداد
وبيــت كان يف شــارع فلســطني قريبــا
مــن ســاحة بــروت وكان عليــه أن يبقــى
مــن دون علــم مبصــر ابنــه الــذي أرس،

مــع زوجتــه املعذبــة ،بينــا بقيــت بناتــه
املتزوجــات يف بغــداد يف العــراق ،وبينــا
ُألغيــت جنســيته العراقيــة ،تــم تســفريه اىل

ايــران خــايل الوفــاض.
وهكــذا كانــت الشــابة احــام التــي بجريــرة
كونهــا كورديــة فيليــة ،وهكــذا أصبحــت
أحــام الشــابة بغــداد بانتظــار مســتقبل
ملــؤه انتظــار أن تــرى أخاهــا وأختهــا وابنــاء
اخواتهــا ،ومدرســتها االبتدائيــة وحيهــا
الــذي ولــدت فيــه ووطنهــا األم ،وجعلــت
مــن حياتهــا رسداً مؤملــاً ملأســاة إنســانية،
ســمته (جينوســايد الكــورد الفيليــن) ،الــذي
كانــت نتيجتــه بعــد نصــف قــرن مــن بدايــة
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الجينوســايد الشــامل يف البــاد 22 ،ألــف
شــاب مــن الضحايــا .مصــادرة االمــوال
املنقولــة وغــر املنقولــة ،وضيــاع الطفولــة
واألحــام واملســتقبل ،وحيــاة مدمــرة .مل
تدخــل قضيتهــم يف برامــج عمــل ومهــام
كل هــؤالء املطالبــن بحقــوق اإلنســان ،يف
العهــد الحــارض الــذي يدعــي التحــر يف
العــراق الحديــث.
وحـرات والــد أحــام املتــوىف ،الــذي دمرت
أحالمــه بالســعادة والبقــاء مع ـاً مــن أجــل
أرستــه ،مبــا اقرتفتــه الديكتاتوريــة العنرصية،
وهــو أب كان يحلــم ،مــع زوجتــه ،بلقــاء
ابنــه وبناتــه وبيتــه ،ومتاجــره ومحالــه التــي
بناهــا مــن رزقــه الحــال ،وكذلــك الحــي
الــذي كان يعيــش فيــه ،ومــات يف املنفــى
وهــو مشــتاق وبعيــد عــن الوطــن.
بهــذه املقدمــة تحــاول شــفق نيــوز ان تبــدأ
بحــوار ذي شــجون مــع أحــام ومــا تريــد
أن تقولــه..
شــفق نيــوز – بدايــة ،مــن هــي أحــام
عســكر؟
أحــام :أنــا ولــدت يف بغــداد ،دخلــت
الجامعــة هنــاك ودرســت فيهــا اإلحصــاء
وحصلــت عــى شــهادة البكالوريــوس.
شــفق نيــوز -أنــت واحــدة مــن الناشــطات
ومشــاركة يف املراســم الســنوية الحيــاء
ذكــرى الشــهداء الفيليــن ،ملــاذا؟
احــام :جميــع الشــهداء هــم اخــواين
وخصوصــا شــهداء الكــورد الفيليــن واخــي
الشــهيد املظلــوم اركان عســكر ،وانــا ارى
مــا أقــوم بــه هــو مــن واجبــي اذ يتوجــب
علينــا اســتذكار الشــهداء وان ننقــل هــذا
االســتذكار اىل االجيــال الالحقــة.
شــفق نيــوز -أنــت ناشــطة يف أي مجــال
ثقــايف وأديب؟
احــام :انــا اكتــب املذكــرات والشــعر
واملقــاالت وســابقا كنــت منشــغلة يف
مجــال تهجــر الكــورد الفيليــن وعــن
الشــهداء ،حاليــا ،مــن خــال جمــع مــن
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األخــوات الكورديــات الفيليــات يف مجموعة
الفيســبوك ،ســيام أنــه بعــد تهجرينــا مــن
العـراق ،املجموعــة انتــرت اآلن إىل العــامل
واصبــح مــن املمكــن أن يكــون لهــا تواصــل،
ولكــن بعيــدا عــن السياســة ،ملجــرد جمــع
األخــوات الكورديــات الفيليــات.
شفق نيوز -بأية لغة؟
احــام :حقيقــة نحــن نكتــب باللغــة
العربيــة ،انــا ال اعــرف الكتابــة باللغــة
الكورديــة! انــا دامئــا اتكلــم الكورديــة مــع
عائلتــي واصدقــايئ ،ولكــن التعبــر والكتابــة
باللغــة العربيــة أكــر ســهولة بالنســبة يل.
شــفق نيــوز -بعــد تهجــر الكــورد الفيليــن
مــن العــراق ،مــاذا تتذكريــن ،كــم كان
عمــرك حينهــا؟
احــام :لــن ميحــى مــن ذاكــريت اي يشء مــن
ايــام تهجريهــا ظلــا وجــورا ،واخــي الــذي
اخــذوه منــا ،لقــد تــم تهجرينــا عــام 1980
وكنــت يف الرابعــة والعرشيــن مــن عمــري
ومــع والــدي وأمــي ،رحمهــا اللــه وأخــي
الصغــر وزوجــة مــع اثنــن مــن أبنــاء أخــي،
لكــن اثنــن مــن إخــويت انضمــوا إلينــا الحقـاً
عــر كوردســتان ،فيــا بقيــت شــقيقتاي
املتزوجتــان يف الع ـراق.
شــفق نيــوز :هــل كنتــم متتلكــون الجنســية
حينهــا؟
أحــام :نعــم ،كنــا منتلــك الجنســية وشــهادة
الجنســية العراقيــة.
شــفق نيــوز :تحــديث لنــا عــن ذكريــات
التهجــر مــن العــراق والصعوبــات التــي
القيتمونهــا.
احــام :يف اليــوم الــذي جــاء فيــه البعثيــون
اىل بيتنــا قالــوا لوالــدي ان عندنــا امــرا
مبصــادرة داركــم وكان اخــي الشــهيد يف
املدرســة ومل يكــن يف البيــت وكان شــقيقي
االخــر يف البــرة يــدرس يف الجامعــة ومل
يكــن شــقيقي الكــر موجــودا يف البيــت
وكان لــه طفــل ذو اربعــة اشــهر ،وجمعنــا
انفســنا عــى عجــل وانــا كنــت ابــي وكان

احــد العنــارص االمنيــن يقــول ألمــي اذا مل
تســكت فســوف ارضبهــا! واركبونــا جميعــا
يف ســيارة واحــدة اىل غرفــة مهيــأة لســجن
العوائــل وهنــاك جــاء اخــي الشــهيد مــن
املدرســة فجــاء بــه اىل الســجن احــد جرياننــا
الــذي كان بعثيــا ففرحنــا نحــن مبجيئــه
ولكــن فرحتنــا مل تــدم فعندمــا جــاء الليــل
اخــذوا جميــع الشــباب ومنــذ ذلــك اليــوم مل
تقــع عينــي عــى اخــي لحــد االن.
وبعدهــا بيــوم واحــد اخذونــا اىل مــكان
خــاص للعوائــل ولكــن كان املــكان ضيقــا
لحــد اننــا مل نســتطع ان ننــام يف الليــل
اذ كان ايب والرجــال االخريــن يتجمعــون
يف مــكان واحــد لــي تســتطيع النســاء ان
ميــددن ارجلهــن قليــا .كان ســلوك البعثيــن
معنــا غليظــا جــدا وكان الطعــام رديئــا جــدا
بحيــث مل نســتطع تنــاول يشء منــه.
وبعــد مــرور اســبوعني يف صبيحــة احــد
االيــام جــاء عــدد كبــر مــن البعثيــن وهــم
يحملــون الدفاتــر وجمعــوا العوائــل ونــادوا
باســائنا ،صــدق ان العوائــل التــي مل يتــم
قـراءة اســائها كانــت تنزعــج الن الذهــاب
كان افضــل كثــرا مــن البقــاء هــذا الســجن،
اختصــارا  ،اخذونــا يومــا اىل ملعــب الشــعب
وهنــاك جــاء بــرزان التكريتــي اخــو صــدام
حســن لرؤيــة العوائــل ويطمــن عــى اننــا
ســنذهب وكان هنــاك عندمــا اركبونــا يف
ســيارات واخذونــا اىل الحــدود االيرانيــة
يف رسبيــل زهــاب وهنــاك ايضــا واجهنــا
املشــكالت حيــث توجــب عــى جميــع
هــذه العوائــل ان تســر يف منطقــة حربيــة
وقضينــا يومــا كامــا يف الحــدود ومــن ثــم
تفرقنــا ،وكنــت انــا مــع زوجــة اخــي مــع
طفلهــا واختــي مــع ايب وبيننــا والــديت ومل
اكــن اعــرف مــا الــذي حصــل ولكــن بعــد
فــرة جــاءت امــي مــع ســيدات اخريــات
خلفنــا ووصلنــا ليــا يعنــي تقريبــا يف
الســاعة السادســة مســاء وقــد توفيــت عدد
مــن الســيدات يف الطريــق وعندمــا وصلنــا

"

اح ــام :ل ــن يمح ــى م ــن ذاكرت ــي اي ش ــيء م ــن
ايــام تهجيرهــا ظلمــا وجــورا ،واخــي الــذي
اخ ــذوه من ــا ،لق ــد ت ــم تهجيرن ــا ع ــام 1980
وكن ــت ف ــي الرابع ــة والعش ــرين م ــن عم ــري
ومــع والــدي وأمــي ،رحمهمــا اللــه وأخــي
الصغي ــر وزوج ــة م ــع اثني ــن م ــن أبن ــاء أخ ــي

اىل املخيــم (اوردگاه) كرماشــان ومل تصــل
والــديت وكنــا نظــن انهــا توفيــت يف الطريــق
النهــا مل تكــن مــع الســيدات وبعــد ان
تحركنــا مــرة اخــرى تجــاه مخيــم (جهــرم)
وبعــد ثالثــة ايــام وصلــت والــديت اىل جهــرم
وتعرضنــا للتعــب واالهــوال اىل ان وصلنــا
اىل طهــران.
شــفق نيــوز :اذا عــاد بــك الزمــان ،وكان لــك
حريــة االختيــار ،مــاذا كنــت ســتفعلني؟ مــن
اجــل اال تتكــرر هــذه الحــوادث؟
احــام :حتــا الزمــان ال يعــود اىل الــوراء،
ولكــن اذا حــدث ذلــك فحينهــا كنــا ســنقوم
بــيء مــن اجــل اخـراج اخــويت مــن العـراق
والــذي كان مــن ضمنهــم شــقيقي االصغــر
الــذي غيبــوه يف الســجن واصبــح شــهيدا
ومفقــود االثــر.
شــفق نيوز-هــل تريــن ان التعريــب
واالبــادة الجامعيــة الثقافيــة هــي االصعــب
ام االنفــال واملقابــر الجامعيــة او الحرمــان
مــن الجنســية؟
احــام :بشــأن التعريــب انــا لــدي وجهــة
نظــر ترتبــط بنــا نحــن الذيــن يتوجــب

عــى العوائــل ان تســعى للحفــاظ عــى
اصالــة اللغــة الكورديــة والتــي يتوجــب
ان يكــون التخاطــب داخــل العائلــة وبــن
افرادهــا واالقربــاء هــي اللغــة الكورديــة،
وانــا اعــرف الكثرييــن ممــن اصــا ال يتقنــون
اللغــة الكورديــة وهــم مــن قامــوا بتعريــب
انفســهم بايديهــم ونحــن نســميهم
املســتعربني ،وكذلــك عــى االدبــاء واملثقفــن
الســعي للكتابــة يف التاريــخ الكــوردي
الفيــي والتحقيــق بشــأنه ،يف الحقيقــة ان
النــاس وخصوصــا الكــورد الفيليــن مقرصون
وخصوصــا الذيــن يعيشــون حاليــا يف العراق
 ،ال ادري مــا هــو هاجســهم وخوفهــم مــن
تاريخهــم واصولهــم وال يرضــون بالواقــع.
وحتــا االصعــب منهــا كان االنفــال،
فمــن دون ادىن رحمــة تــم ســجن شــبابنا
واستشــهدوا يف ســجون صــدام .بــاي ذنــب
قتــل هــؤالء؟ مــع االســف ال يوجــد اي خــر
عــن هــؤالء لحــد االن وعــن استشــهادهم
بــل حتــى ال نعلــم عــن مــكان دفنهم شــيئا.
شــفق نيــوز -مــا اســم شــقيقك الشــهيد
وكــم كان عمــره اثنــاء اعتقالــه؟

احــام  :اســمه الشــهيد اركان محمــود
عســكر وكان يف  17مــن العمــر اثنــاء
اعتقالــه .ومل يكــن قــد مــارس اي عمــل
ســيايس او مســلح ضــد الدولــة.
ونحــن ال نعلــم متــى استشــهد ولكــن
شــقيقايت يؤكــدن ان زيارتــه يف املعتقــل
انقطعــت عــام  1986م ومل يرينــه بعدهــا
ابــدا.
شــفق نيــوز -مــاذا عــن مكانــة الكــورد
الفيليــن يف القانــون ويف العمــل يف الع ـراق
عهــد صــدام والعهــد الجديــد الحــايل؟
احــام  :يف عهــد صــدام الــذي كان أســوأ
العهــود وانتهــى بتهجــر الفيليــن مــن
العـراق ومصــادرة جميــع اموالهــم املنقولــة
وغــر املنقولــة وقتــل االف الشــباب
الفيليــن .ويف هــذا العهــد ايضــا لدينــا
مشــكالت والكــورد الفيليــون الــذي الميلــك
الكثــر منهــم الجنســية العراقيــة لحــد االن
وحتــى انهــم ال ميلكــون الجنســية االيرانيــة
ايضــا ومل تتــم اعــادة امالكهــم بشــكل كامــل
لحــد االن.
شــفق نيــوز -كيــف كان اللقــاء االول مــع
االقــارب واالخــوات يف العـراق بعــد ســقوط
صــدام؟
احــام :عندمــا ســقط صــدام وبعــد عــدة
اشــهر اجتمعنــا نحــن العوائــل وقررنــا
العــودة اىل العــراق ودخلنــا ارض العــراق
عــن طريــق اقليــم كوردســتان الول مــرة
كلنــا بدأنــا بالبــكاء الول لقــاء يف الوطــن
بعــد مــي  23عــام وبالتأكيــد عندمــا
رأتنــي شــقيقتاي مل تصدقــا النهــا مل
تكونــا تعرفــان بعــوديت وغمرتنــا الســعادة
ومل نصــدق اننــا اجتمعنــا معــا مــرة اخــرى
ويف اول فرصــة قمنــا بزيــارة امــر املؤمنــن،
فرأيــت ان شــقيقتاي يف وادي الســام صنعتا
قــرا الخــي الشــهيد وهــو حتــا قــر فــارغ
ولكــن كان يشــكل ذكــرى مــن اخــي وهــو
امــر صعــب جــدا ،ذلــك اليــوم بكيــت كثــرا
كــا لــو كان يــوم تبليغنــا باستشــهاده.
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الملف الفيلي

الفنانة الكوردية ماريا يونسي

لغة الفن
أفضل طريقة لتعزيز
الثقافة والقيم
اإلنسانية الخالصة
فــــيلي

ماريا يونسي ،كوردية فيلية من مدينة
دهلران ،ولجت عالم التمثيل في عام
 ،2001على الرغم من صغر سنها ،متعكزة
بشغفها لهذا الفن.

تقول

يونــي ،خــال مقابلــة مــع
وكالة شــفق نيــوز ،يف ،2004
ســنحت يل دور البطولــة كممثــل بديــل يف
مهرجــان محافظــة ايــام يف عــرض بعنــوان
(تــرع الحــب) الــذي حصلــت فيــه عــى
أول جائــزة متثيــل.
شــفق نيــوز :يف محافظــة إيــام ،وعاصمتهــا
ليــس لديهــا قاعــة ســينام باملواصفــات
القياســية وكذلــك دهلـران ،مســقط رأســك،
كيــف تدبــرت أمــر الدخــول يف عــامل
املــرح؟
ماريــا يونــي :نعــم ،مســقط رأيس ليــس
بــه ســينام وال قاعــة مناســبة للتمريــن ،لكن
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قاعــة «االرشــاد االســامي» القدميــة كانــت
املــكان الوحيــد الــذي ميكــن أن نســرخي
فيــه يف تلــك الحــرارة فــوق  50درجــة يف
الصيــف ،وهــذا مل يكــن ســوى تعبــراً عــن
حبــي لهــذا الفــن.
شــفق نيــوز :ملــاذا كل هــذا اإلقبــال عــى
الفــن وعــى الخصــوص املــرح والســينام
وأنــت امــرأة؟
خاصــا بالرجــال
ماريــا يونــي :الفــن ليــس ً
أو النســاء ،والجنــس ال يعنــي أي يشء يف
هــذا الفــن ،وبالطبــع هنــاك مشــاكل يف
طريقــي.
شــفق نيــوز :هــل كان قدومــك اىل طه ـران

مــن أجــل املــرح فقــط؟
ماريــا يونــي :نعــم ،كان هــديف هــو
الدراســة يف هــذا املجــال ألن محافظتــي مل
يكــن يتوفــر فيهــا رشوط التعليــم الجامعــي
الخــاص يف هــذا املجــال ،لذلــك اضطــررت
إىل الهجــرة.
شــفق نيــوز :مــن هــم األســاتذة الذيــن
درســت عندهــم؟
ماريــا يونــي :يف الكليــة ،أســاتذة جيــدون
جــداً مثــل األســتاذ مجيــد قنــاد ،واألســتاذ
مجيــد كرميــي ،واألســتاذ رشــن إمامــي ،و…
شــفق نيــوز :كيــف تقيمــن حالــة الســينام
واملــرح يف محافظــة ايــام؟
ماريــا يونــي :الحمد للــه أصدقــايئ جعلوين
فخوريــن يف هــذا املجــال ،ولكــن آمــل أن
تنظــر الســلطات يف بعــض وســائل الراحــة
للممثلــن يف مدينتــي لتشــجيعنا وعــدم
ثنينــا عــن اختيــار هــذه املهنــة.
شــفق نيــوز :مــاذا عــن وضــع املرسحيــن

االيالميــن يف طهــران؟ وماهــي مكانهــم؟
مــن الصعــب جــداً العمــل يف طه ـران ،ويف
الواقــع ،عليــك أن تضــع كل مــا كنــت عليــه
جانبــا وتبــدأ مــن الصفــر ،إنــه أمــر صعــب،
ولكــن لحســن الحــظ ،اســم إيــام يــيء
كل عــام يف العديــد مــن املهرجانــات التــي
تقــام يف إي ـران.
شــفق نيــوز :هــل ســتمتلك إيــام يو ًمــا مــا
مرسحــا وســينام كورديــة باللغــة الكورديــة؟
ماريــا يونــي :بالطبــع ،وأنــا متفائلــة ،ألنــه
إذا ســاعدتنا الجهــات املســؤولة ،ســيكون
األمــر لطيف ـاً.
شــفق نيــوز( :الكــورد الفيليــون) مــا الــذي
يذكــرك بــه هــذا االســم؟
ماريــا يونــي :ال أعــرف ملــاذا ،ولكــن أتذكــر
مدينــة (بهلــه) ،يف إيــام.
ماريا يونيس:
 السرية الذاتية الفنية: 2006مهرجــان املقاومــة ،املركــز الثــاين يف

التمثيــل
 2006مهرجــان القمــر اإلقليمــي ،املركــز
الثــاين يف التمثيــل
مهرجــان املــرح اإلقليمــي  ،2010املركــز
الثالــث يف التمثيــل
عــرض «قــف عــى خــط االســتواء مــن
الحــرب  ،»2012تقديــر متثيــل اإلنــاث
مرسحيــة خودابــس (كفــى يــا رب) 2007
املهرجــان الوطنــي للمــرح ،جائــزة
التمثيــل النســائية الثانيــة يف إيــران مــن
قبــل عــزة اللــه انتظامــي
مهرجــان املــرح اإلقليمــي  ،2004املركــز
الثــاين يف التمثيــل
تقديــر الدكتــور عــادل آذر النائــب يف
الربملــان يف عــام  ،2005مهرجــان املــرح
الکــوردی  2016يف محافظــة کوردســتان يف
ســقز
مهرجــان «فجــر الغــرب» للكتابــة املرسحيــة
يف محافظــة طهــران واملركــز الثــاين يف
اإلخ ـراج النســايئ ،جائــزة وتقديــر يف مايــو
2013
«طبلــك فــارغ» مرسحيــة لألطفــال ملــدة
عــام يف قاعــة أوســفيه يف طهــران
االفالم:
الفيلــم الســيناميئ قبلــة عــى االرض مــن
إخــراج أحمــد كاوري يف عــام 2004
فيلــم وثائقــي «قصــة مــن الســاء» للقنــاة
الثانيــة مــن إخ ـراج ســيد مــوىس حســيني
2005
مسلســل (طــوىب) لشــبكة ايــام اإلقليميــة
2008
مسلســل (هانــاي= نجــدة) لشــبكة ايــام
اإلقليميــة يف عــام 2008
الفيلم السيناميئ (هاوار= الرصخة) 2008
املشــاركة يف املسلســل الکــوردي «هەرکــه_
ئــەڕا خــوى = كل عــى هــواه) 2012 ،
«نافذة إىل الله» مسلسل 2010
فيلم قصري بعنوان «العريف» 2016
فيلم قصري بعنوان «ليلة صمت» 2016
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كـورديــــــات

الزي التقليدي
هوية قومية
يتمسك بها
كورد سوريا..
ولـــكن!
فـــيلي

بألوانه

الزاهيــة وتصاميمــه
املميــزة يطــل علينــا
الــزي الكــوردي الفريــد واملتنــوع والخــاص،
الــذي يعــد نتاجــا للبيئــة الجبليــة وطبيعتها
الخالبــة الزاهيــة.
ويختلــف الــزي الكــوردي الخــاص بالنســاء
اختالفــا واضحــا مــع الــزي الرجــايل؛ فهــذا
االخــر يتألــف مــن غطــاء الــرأس الــذي
يتكــون مــن الطاقيــة او (الــكالو) وهــي
قبعــة صوفيــة قويــة ،ويلــف حولهــا قطــع
قــاش مربعــة (جامانــة) او (مشــي)
بحســب نوعهــا.
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ثــم القميــص الــذي يتكــون مــن قطــن
ابيــض ذي اردان طويلــة ورسوال (رشوال)
فضفــاض وســرة تتقاطــع مــن االمــام فــوق
البطــن ومطويــة يف الــروال.
امــا الحـزام الــذي يســمى (البشــتني) فيلفــه
الرجــل حــول خــره وهــو عبــارة قطعــة
طويلــة مــن القــاش.
واللبــاس الكــوردي نوعــان (الشــال
والشــبك) او (الرانــك والجوغــة) ،ويختلــف
النوعــان مــن حيــث القــاش املســتخدم او
املوديــل او التفصــال.
امــا زي املــرأة الكورديــة فهــو عبــارة عــن

مالبــس زاهيــة مثــل زهــو البيئــة الربيعيــة
الجبليــة لكوردســتان ،ويتكــون مــن
الــرداء امللــون اللــاع الفضفــاض الطويــل،
والزخمــة الذهبيــة ،املحــاة بأقـراص فضيــة
أو ملونــة ،ثــم الــروال الطويــل الــذي
تتناغــم الوانــه ،يف أطرافــه الســفىل ،مــع
لــون الــرداء الفضفــاض ،فضــا عــن غطــاء
مميــز للــرأس محــى بالحــي واملخشــات.
وبهــذا فــان الــزي الكــوردي الــذي يلبســه
الكــورد يعــد ز ّيــاً قوميــاً ،يرتدونــه يف
مناســباتهم.
البــد لــكل
ويف عــرف الكــورد وعاداتهــم
ّ

رجــل وإمــرأة ان ميتلــك ز ّي ـاً كورديــا ،ألنــه
يربطهــم مبناســباتهم القوميــة وخصوصــاً
عيــد نــوروز.
يقــول جبــار عبــدي بائــع أقمشــة وخيــاط
مــن مدينــة ديــرك يف أقــى شــال رشق
ســوريا لوكالــة شــفق نيــوز« ،يختلــف الــزي
الكــوردي للرجــال عــن زي النســاء ،فهــو
يتكــون مــن رسوال فضفــاض وســرة مــع
حــزام عريــض وخفيــف ويســمى الشــال
والشــابك ،أمــا النســايئ يتألــف مــن ثــوب
طويــل يخيــط مــن قــاش حريــري ومطــرز
بانــواع مختلفــة مــن الحراشــف الرباقــة،

وتلبــس فوقهــا ســرة قصــرة مــن لــون آخــر
وترتــدي الســيدات الرثيــات أحزمــة ذهبيــة
فوقهــا ،أمــا ذوات الدخــل املحــدود تلبســن
أحزمــة مــن القــاش».
وتابــع عبــدي أن «حركــة االقبــال هــذه
الســنة متوســطة ،ليســت كباقــي الســنوات
املاضيــة ،حيــث مل نكــن نلحــق الطلبيــات
والزبائــن كانــوا يتهافتــون بكــرة عــى
املحــل».
وأشــار عبــدي اىل «ان ســبب عــدم اقبــال
النــاس عــى الــزي الكــوردي هــذه الســنة
يعــود ارتفــاع الــدوالر وفقــدان اللــرة

الســورية الكثــر مــن قيمتهــا» ،مبينــا ان
«الفســتان النســايئ الواحــد ذو الجــودة
املتوســطة تقــدر تكلفتــه القــاش مــع
التفصيــل مابــن  55و 60الــف لــرة ســورية،
والطقــم الرجــايل يكلــف اكــر مــن  90ألــف
لــرة ســورية».
وأضــاف عبــدي« ،قدميــاً كانــت جميــع
العائــات الكورديــة ترغــب بالــزي الكــوردي
مــن دون اســتثناء ،وكانــت تلبــي هــذه
الرغبــة بتجديــد زيهــا الكــوردي ســنويا،
أمــا اآلن فالوضــع مختلــف ،فقــط الطبقــة
الرثيــة وحدهــا تســتطيع رشاءه».
ومــن جانبهــا ،قالــت حزنــة يوســف مواطنــة
مــن ديــرك لوكالــة شــفق نيــوز إن «هــذه
الســنة مل اشــ ِر لنفــي وال لبنــايت الــزي
الكــوردي ،بســبب االســعار املرتفعــة وعــدم
توفــر االمكانيــات ،وســيبقى األمــر حــرة
يف قلــب بنــايت ،الن اغلــب اصدقائهــن
فصلــن املالبــس الكورديــة وجهــزن أنفســهن
الســتقبال عيــد نــوروز».
وتابعــت يوســف حديثهــا والغصــة يف
الحلــق« ،حتــى املناســبات القوميــة
أصبحــت تجاريــة ومتعلقــة باســعار رصف
الــدوالر ،فــان كان لديــك املــال ســتحتفل
عــى اتــم وجــه ،وان مل يكــن لــك املــال فــا
حفلــة لــك».
يذكــر إن الكــورد يف ســوريا كحــال ابنــاء
جلدتهــم يف العـراق وإيـران وتركيــا وأرجــاء
العــامل ،يحتفلــون بعيــد نــوروز يف  21آذار
والــذي هــو عيــد الكــورد القومــي وبدايــة
ســنتهم الكورديــة.
وكانــت الحكومــة الســورية تفتعل املشــاكل
مــع الشــباب الكــورد ومتنعهــم مــن اشــعال
النــران يف ليلــة االحتفــال بنــوروز ،وتعتقــل
الكثــر منهــم ملنعهــم مــن االحتفــال قبــل
ان تنحــر قبضتهــا يف الســنوات األخــر
ج ـراء الحــرب األهليــة الدائــرة منــذ عــر
ســنوات.
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فـــ

سـياســة

خشية ابتـــــالع العـــراق..
السنة يرفضون إنسحاب األمريكيين
ُ
فــيـــــلي

ً
ّ
أسبابا عدة لرفضها
تسوق القوى السنية
االنسحاب األميركي من العراق ،أبزرها المخاوف
من هيمنة إيران والفصائل الشيعية المقربة
منها على المحافظات المحررة وحزام بغداد
وديالى وكركوك.
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فـــ

سـياســة

تواجد األمريكان خيلق توازنا ما بني السنة
والش���يعة ،مع تواجد الفصائ���ل املوالية
إلي���ران ،ولكن قيام حل���ف الناتو بزيادة
إعداد مقاتليه يف العراق ،يعين أن أمريكا
خترج من الباب وتدخ���ل من النافذة..

ويقول

ســيايس عراقــي بــارز
عــن املكــون الســني يف
االنبــار ،لوكالــة شــفق نيــوز ،إن «األنبــار
وباقــي املحافظــات املحــررة بحاجــة
لألمريكيــن يف مجــال االعــار والتأهيــل
والدعــم خاصــة وأن املنظــات األمريكيــة
تعمــل حاليــا عــى تقديــم املســاعدة يف
قطــاع الصحــة والتعليــم املدمــرة» ،مضيفــا
أن «املليشــيات وإيــران ال ينتظــر منهــا
إعــار وال مســاعدات بــل عــى العكــس
مــن ذلــك».
خوف من ابتالع إيران للعراق
ويتابــع أن «واشــنطن باتــت تــدرك أن
املكونــن الســني والكــوردي ال يرغبــان
برحيــل األمريكيــن وأن القــرار الســابق
للربملــان كان مــن قــوى معينــة وتحــت
ضغــط إيـراين كــرد فعــل عــى اغتيال قاســم
ســليامين وابــو مهــدي املهنــدس» ،معتــرا أن
إي ـران «ســتبتلع مــا تبقــى مــن املــدن مــن
خــال املليشــيات أو بشــكل مبــارش خاصــة
تلــك الحدوديــة مــع ســوريا التــي تعتربهــا
نقطــة قــوة لهــا يف املنطقــة ككل».
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“

واالســبوع املــايض ،كشــفت واشــنطن عــن
اســتئناف جلســات الحــوار االســراتيجي
مــع بغــداد الشــهر املقبــل ،ويتوقــع أن
يتصــدر ملــف انســحاب القــوات األمريكيــة
املباحثــات بــن البلديــن ،وتضغــط قــوى
سياســية وفصائــل مســلحة حليفــة إليــران
عــى الحكومــة بشــأن ورقــة إخـراج القــوات
األجنبيــة مــن البــاد.
يف الســياق ،يقــول النائــب الســابق يف
الربملــان العراقــي ،عــن محافظــة صــاح
الديــن مشــعان الجبــوري ،لوكالــة شــفق
نيــوز إنــه «ســبق وأن رحبنــا ببقــاء القــوات
األمريكيــة يف العــراق ،وعندمــا صــوت
مجلــس النــواب يف دورتــه الســابقة عــى
إخراجهــا ،قمنــا كنــواب املكــون الســني
مبقاطعــة الجلســة ،إضافــة إىل املكــون
الكــوردي .ونحــن نرفــض املطالبــة مبغــادرة
القــوات األمريكيــة ،كــون الوضــع األمنــي يف
العـراق يتطلــب بقاءهــا ســواء كان ملواجهــة
اإلرهــاب ،أو ملواجهــة الــدول الطامعــة
بخــرات العــراق وامليليشــيات املنفلتــة».
تحذير من استباحة مناطق

ويضيــف ،أن «املكــون الســني يتعــرض
ملخاطــر بســبب ســلوكيات امليليشــيات
الســنة بحاجــة
املواليــة إلي ـران ،مــا جعــل ُ
ملحــة لبقــاء القــوات األمريكيــة والتحالــف
الــدويل» ،مشــرا إىل أن «القــوات األمريكيــة
لــن تنســحب مــن العـراق ،وال يوجــد حتــى
إجــاع وطنــي عــى إخراجهــا ،ولكــن إن
الســني
حصــل وخرجــت ،فــإن املكــون ُ
بخطــر شــديد ،فامليليشــيات الوالئيــة
ستســتبيح مناطقهــم».
مــن جهتــه ،يشــر رئيــس حــزب الحــوار
والتغيــر حامــد املطلــك ،إىل أن «العــراق
يرفــض قطعــاً اي تواجــد خارجــي عــى
أرضــه ،لكــن تواجــد القــوات األمريكيــة
يف العــراق حســب اتفــاق أمنــي ،وعــى
الجميــع احــرام هــذه االتفاقيــة ،وال يحــق
ألي جهــة خارجيــة التنكيــل بــأي اتفــاق
عراقــي مــع اي جهــة أخــرى».
ويقــول مطلــك وهــو نائــب ســابق عــن
محافظــة االنبــار ،لوكالــة شــفق نيــوز» ،إن
«الوقــت غــر مناســب لخــروج القــوات
األمريكيــة او قــوات التحالــف ،كــون

دخولهــم إىل العــراق جــاء عــى اســاس
تحريــر البــاد مــن اإلرهــاب ،ومبــا أن
اإلرهــاب ال يـزال ينشــط يف مناطــق متفرقة
مــن البــاد ،فعــى اي أســاس تنســحب؟».
يف األثنــاء ،توضــح النائبــة الســابقة عــن
العاصمــة بغــداد ،ميســون الدملوجــي،
أن «الحكومــات املتعاقبــة أكــدت بــأن
تواجــد القــوات األمريكيــة هــو للشــؤون
االستشــارية وليــس القتاليــة ،واآلن يحاولون
إقنــاع الشــارع العراقــي بــأن هنــاك قــوات
قتاليــة ويطالبونهــا باالنســحاب!  ،وهــذا
أمــر غريــب وعــى الحكومــات الســابقة
توضيــح هــذا األمــر».
التواجد األمرييك بطلب حكومي
وتقــول الدملوجــي ،لوكالــة شــفق نيــوز ،إن
«القــوات األمريكيــة جــاءت بطلــب العـراق
ملســاعدته بالحــرب ضــد داعــش» ،معربــة
عــن رفضهــا لجعــل الع ـراق ســاحة للن ـزاع
بــن الواليــات املتحــدة وإي ـران.
وتــرى الدملوجــي ،أن «تواجــد األمريــكان
يخلــق توازنــا مــا بــن الســنة والشــيعة ،مــع
تواجــد الفصائــل املواليــة إليــران ،ولكــن
قيــام حلــف الناتــو بزيــادة إعــداد مقاتليــه
يف العــراق ،يعنــي أن أمريــكا تخــرج مــن
البــاب وتدخــل مــن النافــذة ،هــذا إن
خرجــت ،وال أعتقــد بأنهــا ستنســحب»،
مشــددة عــى أن «العـراق بحاجــة كبــرة إىل
تواجــد القــوات األمريكيــة او حلــف الناتــو
او اي قــوى أخــرى تســاند العــراق بحربــه
ضــد داعــش او الفصائــل املســلحة الخارجــة
عــن القانــون».
ويقــول الســيايس العراقــي محمــد نــوري
عبــد ربــه ،لوكالــة شــفق نيــوز ،إن «هنــاك
مــا يســمى باالتفــاق االســراتيجي بــن
العـراق وأمريــكا ،وهنــاك مختصــن يبحثون
اآلن بهــذا الشــأن واملفاوضــات مســتمرة،
وانســحاب القــوات األمريكيــة مــن الع ـراق
الســني
إن حصــل ،فهــو ال يؤثــر عــى املكون ُ
فقــط ،إمنــا عــى كافــة أطيــاف الشــعب
العراقــي ،كــون العــراق اليــوم ال ميتلــك

التقنيــات العســكرية التــي متتلكهــا دول
الجــوار» .
وأضــاف عبــد ربــه ،وهــو نائــب ســابق عــن
نينــوى ،أن «هنــاك جهــات مســلحة خارجــة
عــن القانــون تتجــول يف الشــوارع دون
رادع ،وهــي تهــدد أمــن املواطــن العراقــي
بكامــل أطيافــه ،ولهــذا فإننــا بحاجــة إىل
قــوة حقيقيــة ،حتــى وإن كانــت خارجيــة،
يك تتمكــن مــن التدخــل أثنــاء الحاجــة ،أو
لتدريــب القطعــات العســكرية العراقيــة».
واســتطرد ،قائــ ًا« ،رغــم تواجــد قــوات
التحالــف الــدويل داخــل القواعد العســكرية
فقــط ،إال أنهــا عامــل أســايس لعــدم متكــن
الفصائــل املواليــة إليــران بالوصــول إىل
الســني ،ويف
عــدد مــن مناطــق املكــون ُ
حــال انســحبت هــذه القــوات ،فتــرك فراغــا
كبــرا يولــد مشــاكل مســتقبلية ،خصوصــا
وأن الفصائــل تــزداد قــوة وعــدد يــوم بعــد
اآلخــر ،وأحيانــا تســتمد قوتهــا مــن الدولــة
نفســها».
واختتــم عبــد ربــه ،بالقــول« ،رأينــا العديــد
مــن االســتعراضات للفصائــل الوالئيــة،
ومل نــر اي ردة فعــل مــن الحكومــة
العراقيــة تتــاءم مــع حجــم خــرق القانــون
وقطــع الشــوارع والتجــول فيهــا باألســلحة
والعجــات الحكوميــة ،فــاذا لــو انســحبت
قــوات التحالــف؟ برأيــي مؤكــد ســيكون
حجــم اإلســاءة لهيبــة الدولــة أكــر بكثــر
ولــن تســتطيع الحكومــة حاميــة املواطنــن
حتــى».
ويؤكــد الخبــر بالشــأن األمنــي ،أعيــاد
الطوفــان ،أن «القــوات األمريكيــة مل تــأت
حتــى تنســحب ،ومل تحتــل العــراق ألجــل
عيــون املعارضــن الذيــن تســنموا الحكــم،
فالعــراق دخــل ضمــن اهتاممــات أمريــكا
منــذ  50عامــا ،بهــدف الســيطرة عــى منافذ
الطاقــة والوقــود الــذي تتمتــع بــه البــاد،
وكل مــا يجــري اآلن هــي عمليــات سياســية
أجرتهــا الحكومــة العراقيــة لالســتهالك
اإلعالمــي املحــي ،مــن أجــل الــرد عــى

تحــركات الفصائــل التــي احرجتهــم للغاية».
ويقــول الطوفــان لوكالــة شــفق نيــوز ،إن
«األمريــكان وحلــف الناتــو بــدأوا بالتوســع
اكــر ،إذ أن حلــف الناتــو وصــل عددهــم
داخــل العــراق إىل  4000عنــر بعــد أن
كانــوا  500فقــط ،بهــدف تدريــب القــوات
العراقيــة وتســليحهم وتجهيزهــم بالكامــل،
وهــذا مــا فعلتــه مــع عــدد مــن الفــرق
التــي حــررت املوصــل مــن تنظيــم داعــش».
ويشــر إىل أنــه «عندمــا بــدأت عمليــات
التفــاوض حــول إخ ـراج القــوات األمريكيــة
مــن البــاد قبــل أكــر مــن ســنتني ،مل تكــن
قواعــد األســد غــرب االنبــار وحريــر يف
شــال اربيــل ،ضمــن املفاوضــات أبــدا،
وهــذا مــا مل يتجــرأ اي مســؤول يف الدولــة
اإلفصــاح عنــه ،اي حتــى إن انســحب
األمريــكان مــن العـراق فلــن ينســحب مــن
هــذه القواعــد مهــا حصــل».
ويبــن الطوفــان ،أن «قاعــدة عــن األســد
الجويــة غــرب االنبــار ،ســتكون البديــل
لقاعــدة انجرليــك األمريكيــة يف تركيــا،
وبهــذا ســتكون مــن ضمــن اهتاممــات
الــرق األوســط عمومــا».
ويــردف أنــه «يف اليــوم الــذي تنســحب
بــه القــوات األمريكيــة مــن الع ـراق وهــو
عــى هــذا الوضــع الــذي يشــهد انتشــار
الفصائــل املواليــة إلي ـران ،فســيكون هنــاك
تهديــد كبــر يهــدد امــن البــاد ،خصوصــا
وأن القــوات العراقيــة ال متلــك القــدرة مللــئ
ف ـراغ األمريــكان ،والع ـراق ال ي ـزال بحاجــة
كبــرة للدعــم الجــوي الحــريب ،كــا هــو
بحاجــة إىل الجهــد االســتخباري االلكــروين،
الــذي فشــل الجيــش العراقــي بتأمينــه،
خصوصــا مــع انعــدام الثقــة بــن أجهــزة
األمــن واملواطنــن».
ويختتــم الطوفــان حديثــه ،قائــا ،إن
«انســحاب القــوات األمريكيــة يعنــي كارثــة
تحــل بســكان املحافظــات املحــررة وح ـزام
بغــداد وديــاىل وكركــوك وعــدد مــن املــدن
االخــرى».
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في ضوء لقاء البابا والسيستاني ..

هل تشهد النجف فاتيكانًا
للشيعة بدور معنوي ُم َو ِّحد؟
فيلي

عدت جميع الجهات السياسية واإلعالمية في
العالم ،ان اللقاء غير المسبوق بين بابا الفاتيكان
فرنسيس ،الزعيم الروحي ألكثر من مليار مسيحي
في العالم ،والمرجع الشيعي األعلى آية الله علي
السيستاني ،في النجف ،هو أهم محطات زيارة البابا
إلى العراق.

وعقد

الرجــان لقــا ًء مغلق ـاً جــاء
بعــد عامــن مــن توقيــع
البابــا فرنســيس وثيقــة األخــوة اإلنســانية
مــع إمــام األزهــر ،إحــدى أبــرز املؤسســات
التابعــة للمســلمني الســنة ومقرهــا مــر.
ـدد السيســتاين يف اللقــاء الــذي جــرى يف
وشـ ّ
منزلــه ،عــى رضورة أن يتمتــع املســيحيون
«بكامــل حقوقهــم الدســتورية» ،شــاكراً
الحــر األعظــم عــى زيارتــه .ونــر املوقــع
الرســمي ألخبــار الفاتيــكان صــورة تجمــع
الرجلــن.
والسيســتاين أعــى مرجــع لغالبيــة الشــيعة
يف العـراق ،وهــو مــن أهــم مراجــع الشــيعة
يف العــامل البالــغ عددهــم نحــو  200مليــون،
بحســب مركــز بيــو للدراســات وهــو مركــز
أبحــاث أمريــي غــر حــزيب ومقره واشــنطن
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العاصمــة ،ويشــكلون أقليــة مــن  1.8مليــار
مســلم باإلجــال ،بحســب املعهــد.
وميثــل السيســتاين املولــود يف إيــران
مرجعيــة النجــف التــي تؤيــد أن يكــون
دور املرجعيــة استشــارياً للسياســيني وليــس
ُمقــرراً ،مقابــل مرجعيــة قــم يف إيـران التــي
تؤكــد أن لرجــال الديــن دوراً يف إعطــاء
توجيهــات سياســية.
ويــرى الكادرينــال اإلســباين ميغيــل أنخيــل
أيوســو ،الــذي يــرأس املجلــس البابــوي
للحــوار بــن األديــان ،أن «مدرســة النجــف
الفقهيــة أكــر علامنيــة مــن مدرســة قــم
التــي لهــا اتجــاه أكــر تدينــاً» ،مضيفــاً
أن النجــف «تعطــي أهميــة أكــر للبعــد
االجتامعــي» أيضــاً.
وينــوه اىل ان مهمــة الفقهــاء يف املذهــب

الشــيعي ،كــا يف الديانــة املســيحية ،هــي
يقدمــوا للنــاس أمنوذجــاً يف اإلحســان
أن ّ
والتواضــع وحــب اآلخــر .وألقــى السيســتاين
بثقلــه يف عــام  2019إلســقاط الحكومــة
حينهــا بعــد أشــهر مــن تظاهــرات قادهــا
شــباب احتجاج ـاً عــى الفســاد والــردي يف
األوضــاع االجتامعيــة يف بالدهــم.
وينحــو البابــا ،كــا السيســتاين ،إىل إطــاق
مواقــف سياســية غالبــاً ،لكــن كالهــا
يعتمــدان أســلوباً موزونــاً يف إطــاق مثــل
هــذه املواقــف .ويف خطابــه يف بغــداد،
تطــرق البابــا إىل مواضيــع حساســة وقضايــا
يعــاين منهــا العـراق ،وقــال بابــا الفاتيــكان،
إن التنــوع الدينــي والثقــايف والعرقــي الــذي
ميــز املجتمــع العراقــي آلالف الســنوات،
إمنــا هــو «مــورد مثــن نســتمد منــه وليــس
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عائقــا للتخلــص منــه».
الكاتــب واملســترشق األملــاين نافيــد كرمــاين،
ونقــا عــن مجلــة «ديــر شــبيغل» االملانيــة،
يقــول انــه التقــى عــدداً كبــراً مــن علــاء
الشــيعة ،بينهــم آيــة اللــه عــي السيســتاين،
ويتطــرق اىل زيارتــه للنجــف بالقــول:
شــعرت وكأننــي يف فاتيــكان للشــيعة ،يف
بعــض األماكــن ،ال نلتقــي ســوى بأعضــاء
املعاهــد الدينيــة املنتــرة بكــرة يف املدينة؛
حتــى ولــو كان هــؤالء يرتــدون زيـاً مشــابهاً
لــزي نظرائهــم يف إيــران ،أي رداء طويــ ًا
ومشــلحاً كبــراً عــى الكتفَــن وعاممــة
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ســوداء أو بيضــاء ،بــدوا يل مختلفــن جــداً،
فهــم أكــر وثوقـاً بأنفســهم إمنــا أيضـاً أكــر
اســرخاء وو ّداً ،يتبادلــون أط ـراف الحديــث
التجــار ،ويســحبون أياديهــم بعيــداً
مــع ّ
مــن املؤمنــن الذيــن ينحنــون لتقبيلهــا،
وير ّبتــون عــى رؤوس األوالد.
ويبــن انــه ،يف املــدن اإليرانيــة الكــرى،
رأى «املــايل» ،يجــدون صعوبــة يف توقيــف
ســيارة أجــرة يف الشــارع ألنهــم يثــرون
كثــرا مــن الريبــة ،ال بــل االزدراء ،أمــا
هنــا ،يف النجــف ،املركــز القديــم لرجــال
الديــن الشــيعة ،فهــم محــط ثقــة واضحــة،

ويضحكــون ،وهــو مــا مل أ َره عمليـاً يف إيران،
ويتابــع املســترشق األملــاين ،يف مســاء اليــوم
األول ،زرت الشــيخ نزيــه محيــي الديــن،
عضــو املرجعيــة أي الهيئــة التــي تضــم
رجــال الديــن األربعــة الكبــار يف النجــف
برئاســة آيــة اللــه العظمــى عــي السيســتاين.
اســتنتجت أن الشــيخ نزيــه يعــد
وقــد
ُ
السياســة بر ّمتهــا مناهضــة للشــيعة ولطاملــا
كان رجــال الديــن مســكونني بهاجــس
الحفــاظ عــى نقائهــم ،يتج ّنبــون االنتقادات
عــر اإلعــان بأنهــم ال يتم ّتعــون بالكفــاءات
املطلوبــة .والهيبــة التــي يتم ّتعــون بهــا،

وإن كانــت متثّــل ســلطة كبــرة ،ال يجــب
مامرســتها إال يف حــال الطــوارئ ـ مثلــا
حــدث يف فتــوى املرجعيــة ملحاربــة تنظيــم
داعــش عــام 2014ـ  .مشــرا اىل ان مهمــة
الفقهــاء ،كــا يف الديانــة املســيحية ،هــي
يقدمــوا للنــاس أمنوذجــاً يف اإلحســان
أن ّ
والتواضــع وحــب القريــب ،ويــردف ،مل ابــق
مــدة كافيــة يف النجــف للتأ ّكــد مــا إذا كان
رجــال الديــن يتم ّتعــون بهــذه الخصــال يف
الحيــاة الواقعيــة.
يشــار اىل ان الفاتيــكان برغــم كونهــا أصغــر
دول العــامل ســكانًا ومســاح ًة فهــي تســتقي

دورهــا وأهميتهــا مــن كونهــا مركــز القيــادة
الروحيــة للكنيســة الكاثوليكيــة يف العــامل
التــي يتجــاوز عــدد أتباعهــا  1.147مليــار
نســمة ،والفاتيــكان ممثــل لــدى عديــد
املنظــات الدوليــة كاألمــم املتحــدة وعــدد
مــن وكاالتهــا ،منظمــة األغذيــة العامليــة،
ومنظمــة الصحــة العامليــة ،ومنظمــة
العمــل الدوليــة؛ إىل جانــب منظــات
أخــرى غــر رســمية كالجمعيــة العامليــة
للعلــوم التاريخيــة والجمعيــة العامليــة
للطــب املحايــد وغريهــا.
ووجــود الفاتيــكان مل يصبــح بالشــكل

املســتقل املتعــارف عليــه اليــوم ،اال بعــد
عــام  1929ويف عــر النهضــة ،تطــورت
تحــت قيــادة الفاتيــكان شــتى أنــواع
العلــوم بخاصــة الفلــك ،والرياضيــات،
والفلســفة ،والبالغــة ،والطــب ،والترشيــح،
واالخالقيــات ،والفيزيــاء ،الســيام
األرســطوية (أي املنســوبة إىل أرســطو)،
والفيزيــاء املكيانيكيــة ،إىل جانــب العــارة
والكيميــاء والجغرافيــا والفلســفة وعلــوم
النبــات والحيــوان.
وينتخــب البابــا مــدى الحيــاة ،ويخاطــب
البابــا الكنيســة الكاثوليكيــة والعــامل
بوســاطة الخطــب والكلــات يف املناســبات
املتنوعــة ،أمــا الصيغــة األكــر رســمية فهــي
الرســائل العامــة التــي تســمى أيضً ــا الــراءة
البابويــة أو املراســيم البابويــة ،ويعلــن
بوســاطتها البابــا عقيــدة دينيــة أو أمــ ًرا
كنســ ًيا مــا ،ولــه أن يناقــش عــن طريقهــا
قضايــا سياســية أو اجتامعيــة عامــة؛
وتتواجــد يف الفاتيــكان ثــاث محاكــم،
وتضطلــع املحاكــم الفاتيكانيــة ال مبهمــة
حــل املشــكالت والقضايــا اإلداريــة بــل
الدينيــة.
بعــد التغيــر يف الع ـراق عــام  2003كانــت
قــد بــرزت مــن افــراد وجهــات إعالميــة
دعــوات لتحويــل دور املرجعيــة يف
النجــف مبــا مياثــل دور الفاتيــكان يف العــامل
املســيحي ،انطالقــا مــن اعتبــارات متثيــل
املرجعيــة للمجتمــع البــري الــذي متثلــه
أي الشــيعة ،بغــض النظــر عــن اتجاهــات
افــراده واهوائهــم حفاظــا عــى الجانــب
املعنــوي الــذي يشــهد ويتعايــش مــع
التطــورات والتقلبــات السياســية اليوميــة.
فهــل ميكــن القــول ،انــه مــن املعقــول
ان يكتســب النجــف دورا مامثــا لــدور
«فاتيــكان» يتــواءم مــع الجوانــب املعنويــة
والسياســية ليغــدو فاتيــكان الشــيعة.
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سـياســة

األمم المتحدة في العراق

التطلع الى الحلول
بظل المشكالت اليومية
فـــــيلي

كتــب موقــع «المونيتــور» األميركــي عــن
تصاعــد التوتــر فــي اقليــم كوردســتان
مــع مســلحي حــزب العمــال الكوردســتاني،
وســط اتهامــات بــأن قــوات وحــدات حمايــة
الشــعب الســورية المرتبطــة بحــزب العمــال
والمدعومــة مــن الواليــات المتحــدة ،هاجمــت
قــوات البيشــمركة ،فــي أحــداث يخشــى أن
تكــون لهــا تداعياتهــا علــى مهمــة القــوات
االميركيــة المتمركــزة فــي الشــرق الســوري.

مع

ان العــراق كان مــن املؤسســن
ملنظمــة األمــم املتحــدة بعــد
انشــائها عــام  1945عقــب فشــل عصبــة
األمــم يف مهامهــا بعــد قيــام الحــرب
العامليــة الثانيــة ،وهــي تضــم حاليــا 193
عضــواً ،فــان عالقتــه بهــا كانــت يف معظــم
األحيــان غــر مســتقرة ومتوتــرة الســيام
ابــان مــدة النظــام الســابق ،ايل متيــزت
صالتــه مــع الــدول االخــرى بالتوتــرات
التــي وصلــت اىل حــد الحــروب ،وكذلك كان
حــال العالقــة بــن نظــام الحكــم والشــعب
الــذي تعــرض لالضطهــاد ،فأضــاف ذلــك
ســببا مضاعفــا للتوتــر أدى اىل صــدور
عديــد الق ـرارات املعروفــة مبوجــب الفصــل
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الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،بتأثــر
غــزو الكويــت يف آب  ،1990اشــتملت عــى
عقوبــات اقتصاديــة شــاملة؛ أدت اىل أعبــاء
اقتصاديــة وماليــة هائلــة.
وطبعــا فــان تلــك الفــرة الواقعــة بــن
تنامــي سياســة النظــام املبــاد العســكرية
والدكتاتوريــة وبــن حالــة االنفــراج اثــر
اســقاطه و اعتــاد مجلــس األمــن يف أيــار
 2003ق ـرارا برفــع العقوبــات عــن الع ـراق،
تعــد ابــرز فــرة مــن املمكــن القــاء الضــوء
عليهــا؛ فلقــد منــح الق ـرار األمــم املتحــدة
دورا عــن طريــق ممثــل خــاص ليعمــل مــع
الحكومــة املؤقتــة ،وهــذا املمثــل ظــل حتــى
اآلن بصفــة مبعــوث لبعثــة االمــم املتحــدة

للمســاعدة (يونامــي) ،بأمــل ان يســتعيد
العــراق دوره كعضــو فعــال يف االرسة
الدوليــة.
لقــد واجهــت املنظمــة الدوليــة أزمــات
متعــددة منهــا تلــك املتعلقــة بالالجئــن
العراقيــن الســيام بعــد حــرب الخليــج
الثانيــة عــام  1991فــكان الالجئــون
العراقيــون الذيــن قــدرت اعدادهــم بثالثــة
ماليــن يف حينــه ،يتقدمــون اىل مكاتــب
األمــم املتحــدة يف شــتى الــدول بطلــب
اللجــوء ،التخــاذ قــرار بقبــول لجوئهــم او
توطينهــم يف دولــة ثالثــة؛ كــا عايشــت
األمــم املتحــدة أزمــات منهــا مــا عــرف
بعمليــات االنفــال يف كوردســتان العــراق
عــام  ،1988وكذلــك االعــال الحربيــة ابــان
مــا عــرف بانتفاضــة آذار .1991
ان بعثــة االمــم املتحــدة للمســاعدة
(يونامــي) التــي ُأنشــأت مبوجــب قــرار
مجلــس االمــن  1500بتاريــخ ،1482003
ُحــددت لهــا اهــداف؛ لتقديــم الدعــم
واملســاندة واملشــورة يف مجــاالت عــدة

تحــت واليــة الحكومــة العراقيــة ملعالجــة
طائفــة واســعة مــن املهــام منهــا االنتخابــات
واملصالحــة وحــل املشــكالت الحدوديــة
وحقــوق اإلنســان واملســاعدات اإلنســانية
وإعــادة اإلعــار والتنميــة.
و هنــاك  15منظمــ ًة وبرنامجــاً ووكالــ ًة
وصندوقــاً تابعــة لألمــم املتحــدة تعمــل
يف العــراق هــي ،منظمــة االمــم املتحــدة
لألغذيــة والزراعــة (فــاو) ،منظمــة العمــل
الدوليــة ،املنظمــة الدوليــة للهجــرة ،بعثــة
االمــم املتحــدة للمســاعدة يف العــراق
(يونامــي) ،برنامــج االمــم املتحــدة
االمنــايئ ،منظمــة االمــم املتحــدة للرتبيــة
والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) ،صنــدوق
االمــم املتحــدة للســكان ،برنامــج االمــم
املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة ،مكتــب
مفوضيــة االمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن،
منظمــة االمــم املتحــدة لرعايــة الطفولــة
(اليونيســيف) ،منظمــة االمــم املتحــدة
للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) ،صنــدوق
االمــم املتحــدة االمنــايئ للمــرأة ،مكتــب

االمــم املتحــدة لخدمــات املشــاريع ،برنامــج
االغذيــة العاملــي ومنظمــة الصحــة العامليــة.
ويف اثنــاء عمــل بعــة األمــم املتحــدة ،شــهد
البلــد نــزوح مئــات ألــوف الســكان مــن
الع ـراق طلب ـاً للجــوء يف البلــدان املجــاورة،
ومثــة نحــو مليــون عراقــي يتوزعــون بــن
األردن وســوريا وكذلــك تتواجــد اعــداد
كبــرة أخــرى يف مــر وتركيــا ،ودول اخــرى،
وبعــد مسلســل الحــرب الطائفيــة واحتــال
داعــش ملحافظــات عراقيــة ،لجــأ كثــر مــن
ســكانها اىل إقليــم كوردســتان العــراق.
واشــتغلت األمــم املتحــدة يف العــراق
بعــدة مشــاريع منهــا االســتعداد يف
حــاالت الطــوارئ لســد املوصــل يف
العــراق ،بتمويــل مــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة عــر الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة واململكــة املتحــدة عــر وزارة
التنميــة الدوليــة ،ودعــم برنامــج األمــم
املتحــدة اإلمنــايئ حكومــة العــراق لوضــع
بروتوكــوالت إنــذار واتصــاالت ،و تحفيــز
اســتعامل الطاقــة الشمســية يف انتــاج

الكهربــاء ومشــاريع تركــز عــى تحســن
حيــاة الفقــراء ،ال ســيام يف املناطــق شــبه
الحرضيــة والريفيــة يف العــراق ،وتحقيــق
مكاســب قابلــة للقيــاس الكمــي يف الحــد
مــن انبعــاث الغــازات ،و مــروع اســتعداد
العـراق لصنــدوق املنــاخ األخــر ،كخطــوة
أوىل نحــو تعبئــة متويــل دويل لألنشــطة
املتعلقــة بتغــر املنــاخ ،اذ بــدأت الحكومــة
العراقيــة ،بدعــم فنــي مــن برنامــج األمــم
املتحــدة اإلمنــايئ أنشــطتها الوطنيــة ملعالجة
الحواجــز املؤسســية والتنظيميــة ،وكذلــك
هنــاك مــروع دعــم اســتقرار وتعــايف
العــراق عــر التنميــة املحليــة ،الربنامــج
الــذي يغطــي تســع محافظــات هــي ،األنبار
والبــرة ودهــوك وأربيــل وميســان ونينــوى
وصــاح الديــن والســليامنية وذي قــار؛
وهــو يعتمــد عــى الزخــم الــذي أوجــده
برنامــج تنميــة املناطــق املحليــة الرائــد
الــذي اختتــم يف منتصــف عــام .2018
كــا قــدم االتحــاد األورويب الدعــم ملوئــل
األمــم املتحــدة ملســاعدة…
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مجـتـــمـع

االستقرار الحقيقي
في العراق ..
هل هو حلم
بعيد المنال؟!
صادق االزرقي

لم يشهد العراق المعاصر االستقرار
المنشود الذي يلبي طموحات سكانه
كشرط لتوفير السالم والهدوء ورخاء
ً
الناس ،ارتباطا بثرواته االقتصادية
الهائلة ،مضافا لها ثروة بشرية كبيرة
كان من الممكن ان تسمو به الى
مصاف الدول المتقدمة.
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ففي

حقبــة اململكــة العراقيــة،
دخلــت األطــراف املتصارعــة
لتعــوق أي تقــدم يذكــر ،الســيام عــى
صعيــد العســكر الذيــن جعلــوا مــن
أنفســهم طرفــا يف االحــداث السياســية
بوقــت مبكــر برغــم ان للجيــوش يف دول
العــامل املتحــرة واجبــات مهنيــة تتعلــق
بحاميــة البلــدان .وبتأســيس «الدولــة»
العراقيــة ظــل الفقــر ســائدا وظــل اضطهــاد
الفالحــن متواصــا ،وجــرى التعامــل مــع

حقــوق القوميــات املتواجــدة باســتعامل
الحــل العســكري إلخضاعهــا مــن دون
االلتفــات لحقوقهــا.
كان انقــاب  1936أو انقــاب بكــر صدقــي
أول تغيــر شــارك بــه الجيــش ليكــون أول
انقــاب عســكري يف املنطقــة العربيــة،
قتــل فيــه وزيــر الدفــاع جعفــر العســكري،
واغتيــل بكــر صدقــي بــدوره عــام ،1937
وكانــت حدثــت قبــل ذلــك عندمــا كان
قائــدا للجيــش يف عــام  1933مــا يعــرف

مبجــزرة ســميل بــن دهــوك واملوصــل،
أدت إىل مقتــل نحــو  600شــخص بحســب
مصــادر بريطانيــة ،وأكــر مــن  3آالف
آشــوري بحســب مصــادر أخــرى ،كــا
جــرى قمــع ثــورة الشــيخ محمــود الحفيــد
الربزنجــي يف الســليامنية  1931ونفــي اىل
املناطــق الجنوبيــة مــن العــراق.
كــا اســتعملت القــوة العســكرية لســحق
سلســلة انتفاضــات الفالحــن يف منطقــة
الف ـرات االوســط ،ومــن ذلــك أحــداث مــا
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سـياســة

عــرف بثــورة العرشيــن.
وبعــد خــروج القــوات الربيطانيــة تشــكلت
حكومــة نــوري الســعيد الــذي شــغل
رئاســة الــوزراء يف اململكــة العراقيــة
 14مــرة ،وجعــل همــه ترســيخ وضــع
الــويص عــى العــرش األمــر عبــد اإللــه،
لصغــر عمــر امللــك فيصــل الثــاين .و بعــد
وثبــة كانــون ،1948وتصاعــد التوتــر
العاملــي أصبــح نــوري الســعيد رئيســا
للــوزراء وأعلــن حالــة الطــوارئ واالحــكام
العرفيــة بحجــة حاميــة مؤخــرة الجيــش يف
فلســطني؛ كــا جــرت بظــل تلــك االوضــاع
اول عمليــة اعــدام ســيايس يف العــراق
تحــت مســوغات مفتعلــة ،وال تليــق بنظام
يدعــي الدميقراطيــة واللرباليــة ،فأعــادت
حكومــة نــوري الســعيد محاكمــة ســكرتري
الحــزب الشــيوعي العراقي يوســف ســلامن
يوســف «فهــد» وعضــوي مكتبــه الســيايس
زيك محمــد بســيم وحســن محمــد
الشــبيبي ،وحكمــت عليهــم املحكمــة
باإلعــدام وجــرى تنفيــذ حكــم اإلعــدام
قبــل إعالنــه وذلــك يومــي  14ـ  15شــباط
 1949وبــعــــد إعــــــدام الثــالثــــــة
بــقــــيت جثـــــثهــم مــعلقـــــة مــــدة
مـــــــن الزمــن.
وشــهدت الحقبــة امللكيــة مــن – 1950
 1951تهجــر غالبيــة اليهــود العراقيــن
غــداة تأســيس دولــة ارسائيــل ،وكان
عــدد اليهــود العراقيــن آنــذاك نحــو 120
رحلــوا يف عمليــة ســميت «تســقيط
ألفــا ّ
الجنســية» وكان اليهــود ميثلــون الطبقــة
الوســطى النشــطة يف املجتمــع.
ومــن االحــداث عــى الصعيــد الشــعبي
قيــام الســكان بعــدد مــن االحتجاجــات
واالنتفاضــات والوثبــات منهــا تظاهــرات
الجــر ـ جــر الشــهداء حاليــا ـ التــي
ســقط فيهــا شــهداء ،ضــد عقــد اتفاقيــة
بورتســموث التــي رأى املحتجــون والــرأي
العــام انهــا كبلــت الع ـراق بــروط امــام
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بريطانيــا.
كــا قامــت الرشطــة بإطــاق النــار عــى
الســجناء السياســيني يف ســجني بغــداد
والكــوت وقتــل  15ســجينا وجــرح
عــرات.
ثــم قامــت حركــة (ثــورة)  14متــوز 1958
التــي قادهــا تنظيــم «الضبــاط االحــرار»
بزعامــة عبــد الكريــم قاســم باإلطاحــة
بالحكــم امللــي واقامــة نظــام جمهــوري
يف العــراق ،وكالعــادة مل يهــدأ العــراق،
وبرغــم ان الوضــع االقتصــادي شــهد يف
الع ـراق بعــد متــوز  1958تطــورات الفتــة
ومنجــزات واضحــة اكتســبت التأييــد
الشــعبي؛ فلقــد تواصــل تحكــم العســكر
مبفاصــل الحيــاة السياســية يضــاف اىل ذلك
الرصاعــات التــي تفاقمــت بــن االحــزاب
السياســية وتلكــؤ عمليــة التحــول اىل دولــة
دميقراطيــة التــي وعــد بهــا النظــام الجديد،
اعقــب ذلــك انقــاب شــباط  1963الــذي
حدثــت فيــه عمليــات قتــل كــرى مــرورا
بانقالبــات ترشيــن  ،1963ومتــوز 1968
وصــوال اىل نظــام حــزب البعــث.
وكالعــادة تواصــل التوتــر يف العـراق الــذي
مل يهــدأ عــى االطــاق ففــي املــدة التــي
تســلم فيهــا حــزب البعــث الحكــم مــن
عــام  1968حتــى  2003جــرى تهجــر
مئــات الــوف العراقيــن مــن الكــورد
الفيليــن تحــت ظــروف وحشــية.
وجــرت يف ظــل حكــم صــدام حســن
اعتقــاالت واعدامــات ومطــاردات
للمعارضــن السياســيني مــا أدى اىل هجــرة
اعــداد كبــرة منهــم .وشــهد العـراق انــدالع
الحــرب العراقيــة اإليرانيــة قتــل وجــرح
وأرس فيهــا مئــات الــوف الشــباب ،ثــم
حدثــت عمليــات االنفــال ضــد الشــعب
الكــوردي فقتــل ورشد مئــات األلــوف
منهــم ،ثــم جــرى غــزو الكويــت ومــا
تبعهــا مــن عقوبــات اقتصاديــة «الحصــار»
الــذي عــاىن منــه الشــعب وحــرب عــام

 1991وانتفاضــة آذار ،واختتــم كل ذلــك بـــ
«حــرب تحريــر» الع ـراق أو غــزو الع ـراق
عــام .2003
وتواصــل عــدم االســتقرار منــذ عــام 2003
بوســاطة التفجــرات شــبه اليوميــة التــي
أوقعــت خســائر كبــرة يف أرواح املدنيــن
وممتلكاتهــم ،وعمليــات االختطــاف
والقتــل واحتــال املــدن وتهجــر أهلهــا
وتدمريهــا ،وانتــر الفســاد الحكومــي
اإلداري واملــايل ،يضــاف لهــذا قيــام
الحكومــات املتعاقبــة بلجــم األصــوات
املطالبــة بحقوقهــا وقمــع االحتجاجــات
الشــعبية وقتــل وجــرح ألــوف املتظاهريــن
وخطــف كثــر منهــم واغتيــال اآلخريــن
يف ظــل البطالــة وانعــدام فــرص العمــل
وتصاعــد نســب الفقــر وتزايــد معــدالت
االنتحــار ،وتزويــر االنتخابــات ،وبفعــل
اليــأس مــن التغيــر قامــت اغلبيــة الشــعب
مبقاطعــة االنتخابــات ،و دخــل النــاس يف
بحــر التشــاؤم بشــأن مســتقبلهم ،ومصــر
أبنائهــم.
وظلــت الحكومــات املتعاقبــة تطــرح
كالمــا انشــائيا يفتقــر اىل حلــول جذريــة
ملشــكالت البلــد ،فظــل الفقــر جامثــا عــى
صــدور العراقيــن بــل تزايــد ،ومل تجــري
عمليــة تطويــر وتصنيــع البلــد ،وافتقــر
«الساســة» الذيــن تعاقبــوا عــى ســدة
الحكــم اىل اجــراء ملعالجــة املشــكالت
القوميــة وحقــوق االنســان ،وجــرت اعاقــة
التوصــل اىل مجتمــع مســامل متــوازن،
وذلــك لــن يتحقــق اال بنظــام ســيايس
ســليم بدميقراطيــة حقيقيــة ،وانتخابــات
صائبــة ،بظــل فــرص متســاوية للجميــع،
وبتحقيــق العدالــة االجتامعيــة ،وبالقضــاء
عــى الفســاد وتوفــر فــرص العمــل
والســكن والضــان االجتامعــي والصحــي
للســكان؛ ومــن دون ذلــك وغــره لــن
يكتــب للعــراق االســتقرار ولــن تتحســن
احــوال النــاس.

2021
آذار  /مــــارس

41

فـــ

مجـتـــمـع

ذخيرة المتنبي الثقافية
تحت رحمة االستنساخ
والـ بي دي اف

فيلي

بل

جــرت فــي أوقــات متعــددة منــذ عــام  2003دعــوة وزارة الثقافــة والســياحة واآلثــار إلــى تحويــل
منطقــة القشــلة والســراي وشــارع المتنبــي فــي وســط بغــداد إلــى حاضــرة ثقافيــة حديثــة ،وأن
يكلــف معماريــو العــراق بتصميمهــا؛ انطالقــا مــن أهميــة المنطقــة فــي الواقــع الثقافــي العراقــي؛
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ان جهــات يف وزارة الثقافــة كانــت
تطالــب منــذ اســقاط النظــام املبــاد
بتحويــل وزارة الدفــاع بكاملهــا ،املحاذيــة
ملنطقــة امليــدان وللقشــلة اىل مــكان آخــر
لتحويــر ســاحل نهــر دجلــة يف منطقــة
البــاب املعظــم اىل مرفــق ثقــايف وســياحي
وترفيهــي ،بفعــل حاجــات الســكان
املتعاظمــة ،اال ان تلــك املطالــب مل تنفــذ،
وظــل شــارع املتنبــي بفضائــه الضيــق
ورواده املتكاثــرون هــو املعلــم الوحيــد
للثقافــة الجامهرييــة يف تلــك املنطقــة.
وشــارع املتنبــي يف وســط العاصمــة بغــداد
بالقــرب مــن منطقــة امليــدان املتفــرع عــن
شــارع الرشــيد ،تزدهــر فيــه تجــارة الكتــب
وينشــط عــادة يف أيــام الجمــع ،وتتواجــد
فيــه مطابــع تعــود إىل القــرن التاســع عــر،
ومكتبــات تضــم كتب ـاً ومخطوطــات نــادرة
ومبــان بغداديــة تراثيــة ،ومنهــا يف نهايــة
شــارع املتنبــي حيــث يقــع مقهى الشــابندر
الــرايث القديــم ،والشــارع حاليـاً يــكاد يكون
معروفــا ببيــع الكتــب واملجــات القدميــة
والحديثــة ،برغــم تواجــد محــال القرطاســية
يف جنباتــه ويف ســوق ال ـراي املالصــق لــه.
وبعــد عــام  2003وحتــى اآلن نشــطت فيــه
الفعاليــات الثقافيــة والجامهرييــة ملنظــات
مجتمــع مــدين ومؤسســات واف ـراد ،وتقــام
فيــه النشــاطات الفنيــة يف كل أســبوع

بانتظــام.
عن الشارع وثقافة االستنساخ
لعــب شــارع املتنبــي دورا كبــرا يف ترســيخ
الثقافــة لــدى فئــة واســعة مــن النــاس وقــد
شــهدت املــدة التــي ُمنــع فيهــا العراقيــون
مــن تــداول الكتــب التــي تتنــاول قضايــا
سياســية تعدهــا الحكومــة حساســة ،ظهــور
مــا يســمى بثقافــة االستنســاخ بطباعــة
الكتــب املمنوعــة وبيعهــا يف الشــارع ملــن
بهــم حاجــة لهــا.
ويف وقــت ســابق جــرى تكريــم رســمي
لــرواد االستنســاخ يف الشــارع ،بإعــادة طبــع
الكتــب التــي غامــروا باستنســاخها وتوزيعها
رساً يف زمــن النظــام املبــاد ،وإعــادة نرشهــا
ّ
يف طبعــات جامهرييــة رخيصــة الثمــن.
وبرغــم ان الوضــع شــهد تغــرا كبــرا منــذ
 2003فــان ظاهــرة االستنســاخ مل تــزل
معمــوال بهــا بل توســعت أكــر من الســابق،
ففــي الســابق كان يجــري استنســاخ كتــب
معــدودة وممنوعــة مبعظمهــا ،امــا اآلن
فيجــري استنســاخ كل يشء حتــى الخرائــط
الجغرافيــة التــي تتطلــب النقــاوة والوضــوح
ومتايــز االلــوان تجــد معظمهــا بــل جميعهــا
مستنســخ ،والغــرض مــن ذلــك ربحــي
لبيعهــا بثمــن أرخــص بســبب ارتفاع أســعار
النســخ االصليــة.
كــا ان االستنســاخ يف الســابق كان يقــوم
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بــه افــراد جريــؤون قــد يتعرضــون اىل
االخطــار واالعتقــال امــا اآلن فتقــوم بــه
مؤسســات ،وحتــى دول مجــاورة ،فــا تعدم
ان تــرى كتابــا ملؤلــف متــويف معــروف كتبــه
مستنســخة يف ايــران مثــا وعليهــا اســم
املؤسســة التــي قامــت باالستنســاخ ،مــن
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دون ان يطالــب احــد بإجــراءات قانونيــة
ملنــع تلــك الظاهــرة التــي تعــد مبنزلــة
الرسقــة؛ وعــى ســبيل املثــال مــا يجــري
ملؤلفــات املفكــر املرحــوم عــي الــوردي.
كــا ان بعــض القضايــا التــي ُرفعــت إىل
القضــاء لنيــل حقــوق املؤلفــن بهــذا الشــأن

تفعــل ،ومل ُيعمــل بهــا .ومل تعــد الكتــب
مل ّ
املمنوعــة لوحدهــا تطبــع بــل انســحب
األمــر عــى الكتــب العلميــة واملدرســية؛
لغلــو مثــن النســخ االصليــة.
ولقــد نقــل عــن بعــض الك ّتــاب مالحظــات
طريفــة عــن قضيــة االستنســاخ ،اذ تقــول

الكاتبــة أحــام مســتغامني مثــا يف اهــداء
كتابهــا «نســيان»ُ :اهــدي هــذا الكتــاب أو ًال
إىل قراصنــة كتبــي ،فــا أعــرف أحــدا انتظــر
إصــدارا جديــداً يل كــا انتظــروه .أنــا مدينــة
لهــم بانتشــاري.
رضائب الكتب وعوز االسترياد

ومــن األســباب التــي أدت اىل منــو وانتشــار
ظاهــرة االستنســاخ بعــد عــام  2003هــي
الرضيبــة الكبــرة التــي تفرضهــا الحكومــة
عــى الكتــاب املســتورد التــي تبلــغ 15
 ،%اذ تعامــل املؤسســات املعنيــة بالجبايــة
الكتــاب وكأنــه ســلعة اعتياديــة وليــس
مصــدرا للتوعيــة ،بــل ان النارشيــن يشــكون
مــن ان الحكومــة تفــرض الرضيبــة عــى
الكتــاب بحســب قيمتــه لــدى القــراء
وليــس وفــق مي ـزان رضيبــي بحــت يتعلــق
بصناعتــه واوراقــه؛ وهــو اجــراء يعدونــه
خاطئــا وغريبــاً وال يســهم يف انتشــار
الكتــاب والثقافــة.
وهــذا االمــر أي محاولــة فــرض الرضائــب
عــى الكتــاب املســتورد جــرت حتــى مــع
الكتــب التــي نُقلــت اىل معــرض بغــداد
للكتــاب وكذلــك معــرض أربيــل للكتــاب
عــر املنافــذ الحدوديــة؛ ولهــذا اوقفــت
كثــرا مــن شــحنات الكتــب يف الجــارك،
برغــم اعــراض اتحــاد النارشيــن العــرب
والجهــات املحليــة.
ومــن االحصائيــات انــه يف مثانينــات
وتســعينات القــرن املــايض عــى ســبيل
املثــال ،كان يســتورد شــهرياً نحــو 200
إىل  400كتــاب مــن املصــادر العلميــة
فقــط ،أمــا اآلن فــا تتجــاوز الــواردات مــن
الكتــب شــهرياً  10كتــب لجميــع األنــواع؛
الرتفــاع أســعارها مقارنــة مــع املستنســخ.
امــا اإلحصائيــات املتعلقــة بتأثــر مســاوئ
النــر والطبــع والتوزيــع عــى ترويــج
الكتــاب والتعريــف بــه ،فليــس اقلهــا
ان هنــاك أكــر مــن  ١٢٠٠روايــة عراقيــة
صــدرت بعــد  ٢٠٠٣ولكــن ال وقــع لهــا عــى
الصعيــد الثقــايف؛ بــل ان كثــرا مــن القـراء مل
يســمعوا بهــا ومبؤلفيهــا!
 PDfو  EPUBواخواتهام
مــن األمــور الرئيســة كذلــك ،التــي حــدت
مــن تــداول الكتــاب املطبــوع ،عمليــات
االستنســاخ االلكــروين بصيغــة  pdfاو

الصيــغ االلكرتونيــة األخــرى ،اذ توفــر
الكتــب بســهولة يف أجهــزة الهاتــف
والتابلــت وأجهــزة الكتــاب االلكــروين
املتخصصــة بالقــراءة .تنتــر القــراءة
االلكرتونيــة شــيئا فشــيئا وتزيــح الكتــاب
املطبــوع عــن عرشــه ألول مــرة (منــذ ان
اخــرع غوتنــرغ الطباعــة عــام .)1447
ولقــد كشــف موقــع نيــل والفــرات
املعــروف لبيــع الكتــب االلكرتونيــة إن
مبيعــات الكتــب اإللكرتونيــة عــى املوقــع
زادت بنحــو  500يف املئــة يف ســنة واحــدة،
وعــزا ذلــك إىل انتشــار األجهــزة التــي
ميكــن أن تـُــقرأ عليهــا مثــل الهواتــف
الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة مثــل األيبــاد
وحتــى الحاســبات املحمولــة .ويف إحصائيــة
بلــغ متوســط الوقــت الــذي يقضيــه
العــامل العــريب يف قــراءة الكتــب والوثائــق
اإللكرتونيــة نحــو  19ســاعة ســنويا مقابــل
 16ســاعة للكتــب الورقيــة املطبوعــة ،وتلــك
األرقــام يف تزايــد مضطــرد .كــا أعلنــت
رشكــة أمــازون منــذ وقــت مبكــر بعــد
ظهــور الكتــاب االلكــروين أن عــدد الكتــب
اإللكرتونيــة التــي تبــاع عــى موقعهــا
أضحــى يفــوق عــدد الكتــب الورقيــة.
كــا ميكــن القــول إن تطبيــق نظــام التعلــم
عــن بعــد ـ ومــن ضمــن ذلــك العــراق
ـ يرافقــه تخفيــض االجــور الدراســية
للجامعــات واملــدارس االهليــة تبعـاً لتقليــل
املــواد الدراســية واقتصارهــا عــى املــواد
العلميــة ،كــا انــه يقلــص اجــور وســائل
النقــل ،ويجــري اقرتانــا بذلــك تزايــد
التعامــل مــع الكتــب االلكرتونيــة لســهولة
الحصــول عليهــا وســهولة اســتعاملها يف
الدراســة واألبحــاث وغريهــا.
وميكــن اإلشــارة كمعلومــة اىل مســح نــر
يف امــركا يف ســنة ســابقة اظهــر أن ثلــث
محبــي قـراءة الكتــب يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة باتــوا يطالعــون الكتــب إلكرتونيــا
وأن هــذه النســبة تتزايــد مــن عــام آلخــر.
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القتل على الهوية
االسم الشخصي حين
يتحول الى نقمة وجرس انذار
يخــرج االنســان الــى الحيــاة مــن دون ان تكــون لــه يــد فــي جميــع األمــور
التــي يكتســبها او يتعلمهــا؛ وأول مــا يواجــه المولــود الجديــد هــو االســم
الــذي يحملــه لتمييــزه عــن بقيــة البشــر ،وتأديــة امــوره الحياتيــة الحقــا،
وتلــك مســألة اعتياديــة ال لبــس فيــه اذا وضعــت فــي ســياقها الصحيــح،
وعلــى وفــق ذلــك تســير جميــع دول العالــم المتحضــر...
فيلي

اذ

ال يحفــل باالســم بصفتــه مصــدرا
إلزعــاج االنســان اال يف حــدود ضيقــة،
غــر ان بلــدان الــرق تشــذ يف كثــر مــن
االحيــان عــن تلــك القاعــدة فيغــدو االســم
مصــدرا للمضايقــة وحتــى الحــذر ،ورمبــا
يتعــرض بعــض النــاس اىل مخاطــر مــن بينها
القتــل بســبب االســم .ويف العـراق ســجلت
يف دوائــر النفــوس منــذ عــام  2003طلبــات
كثــرة لتغيــر أســاء أشــخاص بســبب
تداعيــات سياســية او دينيــة او طائفيــة
او حتــى قوميــة ،فبعــد عــام  2003وردت
طلبــات اىل دوائــر النفــوس لتغيــر أســاء
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مثــل ،عــدي ،وقــي ،أو صــدام ،وكذلــك
اشــخاص طلبــوا تغيــر حتــى ألقابهــم
ألســباب عــدة ،منهــا مــا يتعلــق بتواجدهــم
يف مناطــق ال تنتــر فيهــا تلــك األلقــاب،
وان كانــت مثــل تلــك األمــور تجــري يف
عهــد النظــام الســابق املبــاد ،ولكــن عــى
نطــاق محــدود وكان ُيلجــأ اىل تغيــر اللقــب
لنيــل التكريــم والحظــوة لــدى النظــام يف
اغلــب األحيــان.
تغيري واخفاء الهوية ..وسطوة الدم
ويكفــي ان ننظــر يف عــدد جريــدة الصبــاح
شــبه الرســمية العراقيــة ،ليــوم واحــد فقــط

هــو اإلثنــن  23آذار  ،2015لنعــرف اتســاع
ظاهــرة تبديــل األســاء ،فقــد احتــوى
عــدد الصحيفــة لذلــك اليــوم عــى 19
أعالنــا موقعــا مــن مديــر الجنســية العــام،
بصــدد أشــخاص قدمــوا طلبــات رســمية إىل
املديريــة يرومــون فيهــا تبديــل أســائهم،
مطالبــا مــن لديــه اعــراض عــى الدعــوى
مراجعــة املديريــة.
وقــد اجــر كثــر مــن النــاس عــى إخفــاء
هوياتهــم املرتبطــة بأســائهم حــن تنقلهــم
بــن مناطــق متعــددة دفع ـاً لخطــر القتــل
عــى الهويــة الســيام ابــان مــدة التوتــر
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الطائفــي ،او مــا يســمى بالحــرب الطائفيــة
اذا صــح تســميتها ،التــي أعقبــت تفجــرا
وقــع يف شــباط  2006الحــق أرضارا مبقــام
اإلمــام العســكري يف ســامراء ،وتســبب يف
هجــات طائفيــة طــوال العامــن  2006و
 2007اســفرت عــن مقتــل أعــداد كبــرة
مــن املدنيــن؛ وال بــد مــن اإلشــارة هنــا،
اىل ان املناطــق العراقيــة امتــازت عــى
الــدوام بأنهــا مختلطــة برغــم التبــدالت
والرصاعــات السياســية يف املــايض ،كــا
كانــت تجــري عمليــات الــزواج و املصاهــرة
بــرف النظــر عــن املذهــب او القوميــة أو
حتــى الديــن يف أحيــان كثــرة ،وقــد أثــرت
االحــداث منــذ  2003والســيام بعــد 2006
عــى التوزيــع الســكاين يف العـراق ،فصنفــت
مناطــق عــى أســس طائفيــة بعــد أن كانــت
هــذه املناطــق ممتزجــة.
لقــد جــرت كثــر مــن اعــال القتــل عــى
الهويــة بســبب االســم فقــط عــى أســاس
مذهبــي ،يف أوقــات متفرقــة بوســاطة
ســيطرات أقيمــت مــن قبــل مجموعــات
مســلحة غــر نظاميــة؛ وقــد دفعــت تلــك
االنهيــارات األمنيــة كثــرا مــن النــاس اىل
تزويــر بطاقات الهوية الشــخصية ،لتنســجم
مــع املنطقــة التــي ميــرون بهــا باختيــار
أســاء تتوافــق مــع انتشــار تلــك األســاء يف
املنطقــة املعنيــة ،او اختيــار أســاء محايــدة
مثل ،وســيم او بســام ،وغريهــا؛ ويف الحقيقة
فقــد تحــول االســم الــذي مل يخرته الشــخص
كميــزة لــه اىل نقمــة تكلفــه حياتــه يف
بعــض األحيــان.
يف مــدة مــا بعــد عــام  2003شــكلت مدينــة
جــرف الصخــر وثــاث مــدن صغــرة أخــرى
هــي ،االســكندرية و اللطيفيــة واملحموديــة،
املنطقــة التــي عرفــت مبثلــث املــوت طريقــا
للقتــل عــى الهويــة غالبــا ،اذ كثــرا مــا كان
يجــري قطــع الطريــق املــار بتلــك املــدن
مــن بغــداد والحلــة واســتهداف النــاس؛
واتخــذ القتــل طابــع االســتهداف عــى
الهويــة واالســم.
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وبعــد تحــري اســباب طلبــات تبديــل االســم او اللقــب ،وجــد ان
أهمهــا البعــد الطائفــي لبعــض األســماء التــي ترســخت فــي األذهان
منــذ الحــرب الطائفيــة ( ،)2007 - 2006أمثــال عمــر وأبــو بكــر
وســفيان ومــروان ،اذ ضمــت قائمــة الـــ  500أعــدادا غيــر قليلــة
منهــم بلغــت نحــو  20اســما لـــ عمــر ...

ويف رشق بغــداد كان هنــاك حديــث علنــي
يــدور دامئــا عــن مقابــر وجثــث عــر عليهــا
يف منطقــة الســدة يف أطـراف مدينــة الصــدر
ملدنيــن اتُهمــت بقتلهــم جامعــات مســلحة
عــى الهويــة بدوافــع طائفيــة.
تزايــد الطلبــات الرســمية لتغيــر االســم
واللقــب
يف نيســان  2018نــرت وزارة الداخليــة
العراقيــة ،قامئــة تضــم طلبــات تقــدم بهــا
 500مواطــن بهــدف الحصــول عــى موافقــة
وزيــر الداخليــة لتغيــر إمــا اســائهم أو
ألقابهــم ،وأعلنــت وزارة الداخليــة عــن
موافقتهــا عــى تغيــر اســاء والقــاب ونقــل
لهــؤالء الـــ  ،500فيــا دعتهــم اىل مراجعــة
مديريــة االحــوال املدنيــة والجــوازات

واإلقامــة؛ لغــرض اكــال االجـراءات االدارية
والقانونيــة ،قبــل ان تعلــن يف وقــت الحــق
عــن توقفهــا عــن ترويــج معامــات تغيــر
االســم واللقــب اال يف حــاالت خاصــة.
وبعــد تحــري اســباب طلبــات تبديــل االســم
او اللقــب ،وجــد ان أهمهــا البعــد الطائفــي
لبعــض األســاء التــي ترســخت يف األذهــان
منــذ الحــرب الطائفيــة (،)2007 - 2006
أمثــال عمــر وأبــو بكــر وســفيان ومــروان،
اذ ضمــت قامئــة الـــ  500أعــدادا غــر قليلــة
منهــم بلغــت نحــو  20اســا لـــ عمــر جــرت
املطالبــة بتغيريهــا وهــي منشــورة مــن
قبــل وزارة الداخليــة ،وازدحمــت الصحــف
الرســمية واملحليــة يف حينــه باألخبــار عــن
املحاكــم وقضايــا تغيــر األســاء التــي تنظــر
فيهــا ،مــا يشــر اىل تواجــد عــدد كبــر مــن
معامــات تغيــر األســاء واأللقــاب.
القتــل عــى الهويــة يأخــذ نهــج القتــل
الجامعــي
أورد مكتــب حقــوق االنســان يف بعثــة األمم
املتحــدة ملســاعدة العـراق و مكتــب حقوق
االنســان يف املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لحقــوق االنســان يف تقريــر مشــرك
بشــأن حاميــة املدنيــن يف النـزاع املســلح يف
العــراق مــن 11أيلــول ـ  10كانــون األول
مــن عــام  ،2014نقــا عــن وســائل اعــام

محليــة أنــه بتاريــخ  21أيلــول قــام مقاتلــو
داعــش بإعــدام اربعــة مدنيــن يف قضــاء
الســعدية  70كلــم شــال  -رشق مدينــة
بعقوبــة يف محافظــة ديــاىل عــى الهويــة
القوميــة ألنهــم كــورد؛ وانــه بتاريــخ 9
كانــون االول ،قــام تنظيــم داعــش بتدمــر
عــدة بيــوت تعــود للشــبك يف املوصــل،
واســتعملت الجرافــات لهــدم بيــوت الشــبك
يف حــي گوگجــي و كذلــك يف بازوايــا رشقــي
املوصــل.
ويف مدينــة الحلــة عــر يف شــالها عــى 35
جثــة لرجــال يعتقــد انهــم شــيعة ،وجــرى
العثــور عــى الجثــث يف منطقــة كانــت
حتــى فــرة قريبــة تخضــع لســيطرة داعــش
يف جــرف الصخــر قــرب منطقــة املســيب.
وبتاريــخ  3كانــون األول مــن العــام نفســه
 ،2014عــرت قــوات البيشــمركة عــى
مقربتــن جامعيتــن يف ناحيــة جلــوالء ،وعــر
عــى احــدى هاتــن املقربتــن الجامعيتــن
يف منطقــة كوبــايش ،فيــا وجــدت األخــرى
يف داخــل معســكر كوبــرا وهــي قاعــدة
عســكرية تابعــة للجيــش العراقــي احتلهــا
تنظيــم داعــش للفــرة مــن  10متــوز حتــى
 25ترشيــن الثــاين  2014عندمــا اســتعادت
قــوات البيشــمركة الســيطرة عليهــا .ويقــدر
عــد الضحايــا التــي وجــدت يف املقــرة
الجامعيــة يف داخــل املعســكر بـــ  170جثــة،
فيــا كان عــدد الجثــث يف مقــرة كوبــايش

 30جثــة .وكان جميــع الضحايــا مــن
الذكــور؛ وكانــت املقربتــان تضــان جثثــا
ملدنيــن وملنتســبي قــوات االمــن العراقيــة.
ويف اماكــن أخــرى ،أقــدم تنظيــم داعــش
عــى ارتــكاب مجــزرة راح ضحيتهــا عـرات
الرجــال والصبيــة عــى مشــارف قريــة قنيــه،
جنــوب رشقــي ســنجار ،بعــد فـرار مجموعة
مــن  300شــخص أو أكــر مــن اإليزيديــن
عــى مقربــة مــن تــل القصــب حيــث
أرسهــم التنظيــم ،ومتكــن عــدد مــن الناجــن
مــن هــذه املجــزرة مــن الهــرب اىل ســوريا
وبعدهــا اىل إقليــم كوردســتان حيــث متــت
مقابلتهــم ،بحســب منظمــة العفــو الدوليــة.
وقتــل داعــش بعــد احتاللــه لصــاح الديــن
مئــات الشــباب بدوافــع طائفيــة؛ وكانــت
اعــال القتــل عــى الهويــة يف العــراق
قــد دفعــت نيكــوالي مالدينــوف ،املمثــل
الخــاص لألمــن العــام لألمــم املتحــدة
يف العــراق اىل القــول يســتمر النــزاع
املســلح واعــال االرهــاب بالحــاق خســائر
فادحــة بــن صفــوف العراقيــن مــن رجــال
ونســاء واطفــال .وعــى الحكومــة العراقيــة
وبالتعــاون مــع املجتمــع الــدويل أن تعمــل
كل مــا بوســعها لالهتــام بضحايــا العنــف،
واســتعادة القانــون والنظــام للبلــد ،وحاميــة
جميــع مــن يســكن املناطــق التــي يســيطر
عليهــا داعــش والجامعــات التابعــة لهــا،
وايضــا لضــان مســاءلة ومحاســبة جميــع
مــن كان مســؤوال عــن ارتــكاب انتهــاكات
حقــوق االنســان وفقــا للقانــون.

2021
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فـــ

مجـتـــمـع

االحتكام الى العشيرة

العودة الى الفصلية
والنهوة والدكـــــــة
فيلي

املــادة  114مــن القانــون األســايس العراقــي
الصــادر ســنة .1925
وكــا نــرى فانــه مــع اللجــوء اىل األع ـراف
العشــائرية التــي كانــت ســائدة بشــدة
الســيام يف جنــوب العــراق فلقــد وضعــت
ضوابــط لالحتــكام اىل القوانــن املتعلقــة
بذلــك ،ففــي الئحــة  1916يجــري إحالــة
االحــكام النهائيــة للحاكــم الســيايس الــذي
بإمكانــه إعــادة النظــر يف القضايــا ويقــر
قـرارات املجلــس العشــائري أو يرفضهــا؛ ويف
قانــون دعــاوى العشــائر لســنة  ،1918خـ ّول

وزيــر الداخليــة آنــذاك تطبيقــه.
وجــرت عــى تلــك القوانــن تعديــات كثــرة
بفعــل تنامــي وعــي املجتمــع العـراق ومــن
ذلــك مــا صــدر ســنة  1933الــذي حــر
تطبيــق القانــون خــارج حــدود البلديــات،
أمــا داخــل حــدود البلديــات فتتوالهــا
املحاكــم النظاميــة ،ودفــع االمــر قبــل ذلــك
وزارة الداخليــة حينئــذ بصفتهــا الجهــة
املكلفــة بتطبيــق النظــام إىل إصدار املنشــور
املرقــم  3170واملــؤرخ يف ،1929/9/19
الــذي جــرى مبوجبــه اقتصــار التعويــض

يف حــاالت ارتــكاب الجرائــم ـ اذا تطلبــت
القضيــة التعويــض ـ بدفــع مبالــغ مــن املــال
عوضـاً عــن النســاء ،الــذي كان اخذهــن كـــ
«فصليــة» ســائدا وقالــت الداخليــة عــن
الظاهــرة ،ان ذلــك ال يتوافــق مــع وضــع
العــراق الــذي يعلــن عــن نفســه بصفتــه
دولــة متمدنــة.
وبصــدور قانــون العقوبــات البغــدادي،
رقــم  111لســنة  1969الــذي افــرد بابــاً
خاصــاً للجرائــم الواقعــة عــى األشــخاص،
وكان القتــل العمــد فصلــه األول ،ترســخ

يشــهد المجتمــع العراقــي الســيما فــي المناطــق الريفيــة عــودة االحتــكام
الــى األعــراف العشــائرية ألســباب شــتى ال يتســع ذكرهــا اآلن؛ ومــن تلــك
األعــراف العشــائرية ،مــا يعــرف بـــ «الفصليــة» ،يقضــي بتزويــج امــرأة مــن
قبيلــة إلــى رجــل فــي قبيلــة أخــرى ،بتأثيــر جريمــة مــا ،و التســويغ الــذي
تضعــه العشــائر لهــذا النــوع مــن حســم النــزاع هــو التقــارب بيــن العائلتيــن
(المعتديــة والمعتــدى عليهــا) ،ورفــع الضغائــن بينهــم ،التــي ال تــزول إال
بالمصاهــرة بيــن الطرفيــن بحســب رأيهــم ،وطبعــا ال يجــري فــي العــادة عنــد
تنفيــذ ذلــك األخــذ بنظــر االعتبــار كــون البنــت ضحيــة لإلجبــار ،وال زال هــذا
ً
العــرف منتشــرا فــي بعــض مناطــق العــراق علــى اختــاف عاداتــه العشــائرية.

الفصلية

يف املايض
االدارة
قامــت
الربيطانيــة يف العــراق ســنة 1916بإصــدار
الئحــة املنازعــات الجنائيــة واملدنيــة القبلية
( The Tribal Criminal and civil
 ،)Disputes Regulationsوقــد منــح
هــذا النظــام صالحيــات للحــكام السياســيني
بتشــكيل مجلــس عشــائري يحكــم مبوجــب
العــادات العشــائرية يف جميــع القضايــا
التــي يكــون فيهــا أحــد املتنازعــن مــن أبناء
القبائــل ،ولكــن كانــت للحاكــم الســيايس
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الكلمــة النهائيــة يف جميــع األصــول التــي
يحكــم فيهــا ،وبوســعه إعــادة النظــر يف
القضايــا ويقــر ق ـرارات املجلــس العشــائري
أو أن يهمــل هــذه القــرارات.
وأصــدر القائــد الربيطــاين للحملــة
العســكرية عــى العــراق نظــام دعــاوى
العشــائر لســنة  1918الــذي مبوجبــه جــرى
تحويــل األعــراف والعــادات العشــائرية
املتعلقــة باملنازعــات إىل قواعــد قانونيــة،
وخُ ــ ّول وزيــر الداخليــة آنــذاك بتطبيقــه،
واكتســبت نصوصــه صفــة القانــون مبوجــب
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« 11امـــرأة قدمـــن كفصل عشـــائري أو
تعويـــض بين عشـــيرتين لفـــض خالف
بينهمـــا كما حدث فصل عشـــائري آخـــر قدمت فيه
 40امـــرأة أخرى كفصل بين عشـــيرتين في منطقة
أخـــرى ،لفك نزاع مســـلح في مـــا بينهما»
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ونــص عــى أحــكام
التعويــض املــايل،
ّ
محــددة بشــأن الحكــم الــذي ينالــه مرتكــب
جرميــة القتــل ،والتعويــض املــايل املناســب
لــذوي املجنــي عليــه .لــذا فــإن النصــوص
القانونيــة منــذ منشــور وزارة الداخليــة،
املشــار اليــه أعــاه ،قــد غــادرت موضــوع
الفصليــة ،واقتــر األمــر عــى التعويــض
املــايل ،الــذي ترســخت مبادئــه يف النصــوص
القانونيــة الالحقــة ويف فــروع القانــون
كافــة؛ وكانــت حكومــة  14متــوز  1958قــد
قضــت عــى البقيــة املتبقيــة مــن أحكامــه.
قانون الفصلية املقارن!

وبالتمعــن يف طريقــة حــل املنازعــات
العشــائرية اآلن ونحــن يف القــرن الواحــد
والعرشيــن فانــه يجــري االعتــاد كليــا عــى
العــرف العشــائري ،وال يحتكــم اىل جهــة
أخــرى عــدا ذلــك ،حتــى اذا لحــق الــرر
برشيحــة مــن املجتمــع مــن جــراء تلــك
املنازعــات.
ولقــد جــرى يف ســنة ســابقة االحتــكام اىل
العــرف العشــائري يف محافظــة البــرة
لحــل نـزاع وقــع بــن عشــرتني باللجــوء اىل
«فصــل» مــن قبــل شــيوخ العشــائر جــرى
فيــه دفــع مبلــغ  650مليــون دينــار ،فضــا
عــن أخــذ عدد مــن النســاء كـــ «فصليــات»؛
وجــرى تقديــم  50امــرأة كفصــل عشــائري،
ويــرح املتحــدث باســم مجلــس أعيــان
البــرة ،مــا جــرى قائــا إن « 11امــرأة
قدمــن كفصــل عشــائري أو تعويــض
بــن عشــرتني لفــض خــاف بينهــا كــا
حــدث فصــل عشــائري آخــر قدمــت فيــه
 40امــرأة أخــرى كفصــل بــن عشــرتني يف
منطقــة أخــرى ،لفــك نــزاع مســلح يف مــا
ـف مستشــار محافــظ
بينهــا» ،و فيــا مل ينـ ِ
البــرة لشــؤون العشــائر واقعــة اخــذ
النســاء فصليــات ،نــوه اىل ان عددهــن اقــل
مــن ذلــك بالقــول؛ أن عــددا مــن شــيوخ
العشــائر البارزيــن رفضــوا حضــور جلســة
«الفصــل» التــي شــهدت أخــذ نســاء بــن
عشــرتني متخاصمتــن ،عازيــاً الســبب اىل
إرصار إحــدى العشــائر عــى أخــذ نســاء
«فصليــات» كــرط لحســم الن ـزاع الناجــم
عــن مقتــل امــرأة ،فيــا أوضــح أن عــدد
النســاء اللــوايت أخــذن «فصليــة» هــو 10
وليــس  50امــرأة.

ومثــت مظهــر آخــر لتحكيــم العــرف
العشــائري هــو «النهــوة» وفيهــا ًتنــع
الفتــاة مــن الــزواج برجــل مــن خــارج
العشــرة ،ومبوجــب هــذا العــرف فــإن
ابــن عــم الفتــاة «ينهــي» عــى الفتــاة،
أي إنــه مينعهــا مــن الــزواج بشــخص آخــر
غــره حتــى لــو بقيــت مــن دون زواج
مــدى الحيــاة .وبحســب مصــادر الرشطــة
العراقيــة ،أقدمــت  14امــرأة عــى االنتحــار
وحاولــت  184امــرأة قتــل أنفســهن يف
محافظــة ميســان لوحدهــا يف غضــون
عامــن .وبرغــم انــه ال احــد يفصــح عــن
أســباب هــذه الحــاالت ،فــان دراســة
ُأجريــت يف البــرة عــام  ،2017شــملت
 62امــرأة حاولــن االنتحــار بــإرضام النــار
يف أجســامهن ،تشــر اىل انــه يف  80%مــن
الحــاالت قالــت النســوة إنهــن فعلــن ذلــك
بســبب اوضــاع عائليــة تتعلــق بزواجهــن.
و «الدگــة العشــائرية» مظهــر وعــرف آخــر
يتلخــص بإقــدام مســلحني ينتمــون لعشــرة
مــا عــى تهديــد عائلــة مــن عشــرة أخــرى
بإطــاق نــار أو إلقــاء قنبلــة يدويــة أحيان ـاً
عــى منــزل املقصــود ،كتحذيــر لدفعــه
خــاف مــا ،ويف حــال
للتفــاوض لتســوية
ٍ
عــدم موافقــة الطــرف املســتهدف تتطــور
األمــور لتــؤدي إىل املواجهــة العلنيــة ،وغالباً
مــا يســقط فيهــا ضحايــا مــن الطرفــن.
يجــري ذلــك برغــم ان املــادة  /19ثامنــا
مــن دســتور العــراق  2005نصــت عــى
ان العقوبــة يجــب أن توقــع عــى مرتكــب
الجرميــة وحــده ،وال يجــوز أن يتعــدى ذلــك
إىل أف ـراد أرستــه ألنهــم ليســوا رشكاء معــه
يف الفعــل املنســوب اليــه.
ويف أمــر آخــر وبرغــم صــدور قانــون حاميــة
األطبــاء عــام  ،2013الــذي أقــره مجلــس
النــواب وصــادق عليــه رئيــس الجمهوريــة
ونصــت بعــض مــواده عــى «حاميــة األطباء
مــن االعتــداءات واملطالبــات العشــائرية
واالبتــزاز» ،فــإن التهديــدات واالعتــداءات
مــا ت ـزال تطــال األطبــاء يف الع ـراق.
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إثر اسقاط النظام المباد في نيسان
 ،2003وانتفاء األسباب الفعلية
عام ،2003
للعقوبات االقتصادية التي كانت
مفروضة على البلد بسبب غزو
الكويت ،شهد الوضع االقتصادي في
العراق وما يتعلق بمعيشة السك
ان انتعاشا جزئيا؛ وقبل ذلك كانت
قيمة الدينار العراقي قد تدهورت
امام الدوالر ،وتجاوز الدوالر الواحد
 2000دينار بالسعر الرسمي وأكثر من
ذلك في سوق العملة.

مستوى
المعيشة
المتدهور
وارتفعت

قيمــة العملــة
املحليــة الســيام
مــع املبــارشة بطبــع العملــة الجديــد ابتــداء
مــن ترشيــن األول  ،2003فأصبحــت قيمــة
الدينــار العراقــي الجديــد عنــد طرحــه
 1100دينــار للــدوالر األمريــي الواحــد
ووصلــت يف بعــض األوقــات إىل  980دينــار
للــدوالر الواحــد قبــل ان تســتقر عــى
ســعر رصف  1200دينــار للــدوالر األمريــي
الواحــد.
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ومثــ ًا ،بلــغ حجــم االقتصــاد العراقــي
 223مليــار دوالر لعــام  2015باالعتــاد
الــكيل عــى القطــاع النفطــي بنســبة 95%
مــن إجــايل دخــل العــراق مــن العملــة
الصعبــة.
وبرغــم األمــوال الهائلــة التــي تحققــت
مــن إيــرادات النفــط منــذ عــام 2003
اثــر رفــع العقوبــات وتجــاوز ســعر برميــل
النفــط  100دوالر يف كثــر مــن األوقــات،
فــان مطالــب الســكان العراقيــن مل تلــب

فيـلي

يعوم على بحر النفط
ومل يتحســن دخــل النــاس قياســا اىل
االمــوال املتحققــة ،فيــا ظلــت معظــم
املشــاريع التــي خصصــت لهــا األمــوال
حــرا عــى ورق؛ فتدهــورت الخدمــات
وتراجــع االقتصــاد ليصــل العـراق اىل االزمة
املســتفحلة هــذه األيــام برغــم انتعــاش
أســعار النفــط مــرة أخــرى.
ان التقســيم غــر العــادل للــروات
عــى الســكان صاحبــه تخبــط السياســة
االقتصاديــة وغيــاب املشــاريع املنتجــة

ومنهــا الزراعــة والصناعــة وتضخــم اعــداد
موظفــي الحكومــة الذيــن تزايــد اعدادهــم
مبقــدار  400ـ  700%فأصبحــت املوازنــة
التشــغيلية للدولــة البالغــة اآلن 120
ترليــون دينــار اغلبهــا يذهــب للرواتــب.
وبعــد لجــوء الحكومــة اىل إجــراءات
ملعالجــة االزمــة املاليــة وبضمــن ذلــك
خفــض قيمــة الدينــار مقابــل الــدوالر
لوحــظ ان تغيــر ســعر الــرف اثــر ســلبا
عــى الفئــات االكــر فقــراً يف العــراق؛

لغيــاب املنتــج العراقــي واعتــاد الســوق
فيــا يتعلــق بالســلع األساســية واالدويــة
فضــا عــن الكامليــات عــى االســترياد
بالــدوالر ،وكذلــك تفاقمــت املشــكالت
املتعلقــة بالخدمــات املرتبطــة بحيــاة
النــاس ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال انــه
وبرغــم تأثــر خفــض قيمــة الدينــار مقابــل
الــدوالر فــان أســعار االشــراك يف املولــدات
االهليــة للكهربــاء ظلــت عــى حالهــا او زاد
اشــراك بعضهــا؛ مــا ضاعــف مــن رصفيات

الســكان ،وزادت أســعار معظــم االدويــة
الرضوريــة مبقــدار الربــع او النصــف او اكرث
مــن ذلــك مــا أزم مشــكالت النــاس ذوي
االمــراض الســيام املتقاعديــن ،ومحــدودي
الدخــل؛ كــا ان انخفــاض قيمــة الدينــار
مقابــل الــدوالر أدى اىل توقــف نشــاط
األســواق التجاريــة املعروفــة يف العــراق
الســيام أســواق «الشــورجة» ،ولوحــظ
انعــدام تبضــع الســكان فيهــا ،كــا انخفــض
معــدل دخــول ناقــات البضائــع اليهــا.
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"

بنتيجــة السياســات الخاطئــة للحكومــة،
وع ــدم التوص ــل ال ــى اتفاقي ــات جديدة بين
اإلقليــم وبغــداد ،مــا تســبب فــي تأخيــر
وحج ــب روات ــب العاملي ــن؛ ونت ــج ع ــن ذل ــك
تهدي ــد اه ــم مص ــادر رزق العائالت محدودة
الدخ ــل والفق ــراء م ــن س ــكان االقلي ــم.

وبــدأ البنــك املركــزي العراقــي يف  20كانــون
األول  2020تطبيــق الســعر املخفــض
للدينــار البالــغ  1450دينــارا بــدال مــن
الســعر الســابق البالــغ  1190دينــارا عراقيــا
لــكل دوالر أمريــي ،وتعهــدت الحكومــة
بــأن يكــون قــرار تخفيــض ســعر العملــة
املحليــة ملــرة واحــدة ولــن يتكرر مســتقبال.
ولقــد رافــق هــذا االج ـراء محــاوالت مــن
الحكومــة لفــرض اســتقطاعات او مــا
يســمى برضيبــة الدخــل ،وهــا شــيآن
متناقضــان يف الســياقات االعتياديــة ،أي
ان تخفــض قيمــة الدينــار فتــرز مشــكلة
فــرق العملــة الــذي يجــب ان يصاحبــه
رفــع اجــور ذوي الدخــل املحــدود ،يف حــن
تزمــع الحكومــة اللجــوء اىل االســتقطاعات
والرضائــب ،كال االجراءيــن ،خفــض العملــة
والرضيبــة ،يؤديــان اىل تدهــور األوضــاع
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االقتصاديــة ويزيــد معــدالت الفقــر
اتســاعا ،بانتظــار تحســن االقتصــاد عــى
املــدى الطويــل.
لقــد أدى تخبــط السياســة املاليــة
واالقتصاديــة للحكومــة العراقيــة اىل
تأخــر رواتــب املوظفــن واملتقاعديــن يف
عمــوم العــراق ،كــا أدى اىل التأثــر يف
رواتــب الرعايــة االجتامعيــة برغــم قلتهــا،
وكان مســتحقو راتــب شــبكة الرعايــة
االجتامعيــة قــد ُوعــدوا برفــع الحــد األدىن
لراتــب شــبكة الحاميــة مــن  175الــف
دينــار اىل  400الــف دينــار شــهريا كحــد
ادىن؛ ضمــن جهــود تفعيــل قانــون الرعايــة
الــذي صــوت عليــه الربملــان يف الــدورات
الربملانيــة الســابقة ،ولكنــه مل يفعــل حتــى
اآلن.
وكذلــك أدى التخبــط اىل انقطــاع رواتــب

موظفــي إقليــم كوردســتان بنتيجــة
السياســات الخاطئــة للحكومــة ،وعــدم
التوصــل اىل اتفاقيــات جديــدة بــن اإلقليــم
وبغــداد ،مــا تســبب يف تأخــر وحجــب
رواتــب العاملــن؛ ونتــج عــن ذلــك تهديــد
اهــم مصــادر رزق العائــات محــدودة
الدخــل والفقــراء مــن ســكان االقليــم.
وكانــت حكومــة اقليــم كردســتان فــد
طبقــت النظــام البايومــري االلكــروين
املركــزي ،مــا قلــص اعــداد املوظفــن

بنســبة  2،3ـ  3%اىل نحــو ١٢٥٥٠٠٠
موظــف يف اقليــم كردســتان يتقاضــون
رواتــب شــهرية مــن حكومــة اإلقليــم،
ويهــدف النظــام اىل حاميــة حقــوق
وضــان املســتحقات املاليــة للموظفــن،
فيــا قالــت حكومــة اإلقليــم ان «النظــام
البايومــري اصبــح اساســا لقــرار حكومــة
اقليــم كردســتان الخــاص بتكــرار توزيــع
املــاكات وتنظيــم هيكليــة مؤسســات
حكومــة االقليــم ،والتــي جــزء مــن مراحلهــا

هــو االصــاح».
لقــد أخفقــت الحكومــات املتعاقبــة عــى
حكــم الع ـراق يف تأمــن معيشــة الســكان،
وبضمــن ذلــك املوظفــن واملتقاعديــن
ومحــدودي الدخــل ،ومتثل ذلــك يف اخفاقها
برفــع الناتــج املحــي اإلجــايل لالقتصــاد
بــن ســنة وأخــرى؛ ألنهــا مل تفلــح يف تهيئــة
مــا تنتجــه عنــارص اإلنتــاج يف االقتصــاد،
وهــي العمــل ورأس املــال واملــوارد
الطبيعيــة ،معتمــدة بدرجــة أســاس عــى

مــورد طبيعــي واحــد هــو النفــط مــا أدى
اىل تراكــم املشــكالت وانبثــاق االزمــات
املاليــة والقتصاديــة ،والالحقــة فيــا لــو
تواصــل االعتــاد عــى النفــط كمصــدر
رئيــس ووحيــد للدخــل ومل يجــر تفعيــل
الصناعــة املتوقفــة والزراعــة امليتــة او
غريهــا مــن مصــادر الدخــل املتحركــة ،التــي
عجــزت جميــع الحكومــات الســابقة يف
العـراق عــن توفريهــا كمســتلزمات أساســية
لنهــوض البلــد ورفــاه الســكان.
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صراع األجيال

مخرجات العولمة
واتجاه األجيال الجديدة

''

مــع ظهــور مــا يســمى بالعولمــة
التــي تعنــي فــي ابســط تعريــف
ً
عالميــا أو
لهــا ،جعــل امــر مــا
جعــل االشــياء دوليــة االنتشــار
فــي امتدادهــا أو تطبيقهــا،
التــي شــملت االقتصــاد ،والثقافــة
واألمــور االجتماعيــة وحتــى
السياســية وغيرهــا...
فيـــلي

حدث

 ،الســيام قبــل ظهــور
وانتشــار فــروس كورونــا
تأثــر واســع لنتائــج ذلــك املفهــوم بأشــكال
شــتى ،مــن ذلــك مــا ســمي بالتنميــة
املســتدامة ،وتغــرات متســارعة يف التطــور
التكنلوجــي وانتقــال الســلع والخدمــات
ورؤوس األمــوال والعاملــة ،وتغــرت بذلــك
يف غضــون ســنوات االقتصــادات والبيئــة،
وغــدا العــامل أكــر ترابطــا مــا كان يف
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املــايض ،فوفــرت العوملــة فرصــا للتقــدم
بزيــادة الرتابــط االقتصــادي بــن البلــدان
وســهلت النمــو.
وبلغــة األرقــام التــي ســجلت فــان ذلــك
أدى اىل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل
العاملــي مــن نحــو  50تريليــون دوالر عــام
 2000إىل  75تريليــون دوالر عــام ،2016
غــر ان ذلــك صاحبــه توزيــع غــر متكافــئ
للفوائــد والتكاليــف.

لقــد تفاعــل املجتمــع يف الغــرب مــع تلــك
التطــورات وتــواءم مــع ايجابياتهــا التــي
زادت مــن اســتقراره االقتصــادي وازدهــاره،
وربطتــه بحاجــات االنســان املتعاظمــة،
وســهلت حياتــه برغــم تحسســه مــن بعــض
نتائــج تلــك العوملــة؛ امــا مجتمعــات الــرق
وبضمنــه العــامل العــريب فلقــد كان تعاملهــا
مــع تلــك الظاهــرة العامليــة كســوال اذا مل
نقــل معاديــا ،ومل تستكشــف مــا ينفعهــا

منهــا ،واخــذ منظــرو الجيــل القديــم
بخاصــة ،يتحدثــون عــن ســلبيات العوملــة
عــى املجتمــع و قيمــه.
ميكــن اإلشــارة اىل ان الهجــرة التــي انبثقــت
عــى نطاق واســع مــن قبــل الشــباب ،كانت
مــن ابــرز تجليــات العوملــة ،فالشــباب باتــوا
يبــادرون بشــتى الطــرق حتــى تلــك التــي
تعرضهــم للمــوت اىل هجــران بلدانهــم
وعائالتهــم؛ للوصــول اىل أي مــكان يف

أوروبــا او أمريــكا ،برغــم حديــث الجيــل
القديــم املتكاثــر عــن القيــم واألصــول.
وفيــا يتزايــد جــدل الجيــل الحــايل يف
الواليــات املتحــدة وأوروبــا وينســب اىل
عوملــة التجــارة مــا يحــدث مــن تباطــؤ يف
منــو األجــور وتزايــد فقــدان الوظائــف ـ
قبــل جائحــة كورونــا ـ فــان الســلبيات تــأيت
يف الحقيقــة مــن اآلثــار الشــديدة الباقيــة
منــذ األزمــة املاليــة العامليــة عــام 2008

وغريهــا ومــن الحوافــز املســتمرة للتغــر
التكنولوجــي املوفــر للعاملــة ،بحســب
صنــدوق النقــد الــدويل الــذي خلــص اىل
انــه ال توجــد آثــار ســلبية كبــرة عــى
مجموعــات الدخــل الوســطى أو الدنيــا يف
ـتقبلة للمهاجريــن ،وان األثــر
البلــدان املسـ ِ
االقتصــادي للهجــرة عــى البلــدان املســتقبلة
إيجــايب بوجــه عــام ،ويطالــب مبســاعدة
البلــدان (الناميــة) عــى رســم طريــق يحقق
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املنافــع االقتصاديــة لشــعوبها ،والتعامــل
مــع قضايــا املجموعــات املعــوزة.
لقــد ادى فشــل مجتمعــات الــرق والســيام
يف معظــم العــامل العــريب يف التــواؤم مــع
العوملــة اىل تراجــع التنميــة فيهــا ،وبــروز
مظاهــر مفصليــة ،مــن ذلــك انبثــاق مــا
يســمى بالربيــع العــريب الــذي مل يــؤدي اىل
نتيجــة يف التفاعــل مــع ظاهــرة العوملــة،
وظلــت الحكومــات واألحــزاب املســيطرة
تواصــل الحديــث عــن ســلبيات العوملــة.
ويف العـراق عــى ســبيل املثــال ،ظل الشــاب
العراقــي يشــاهد التلفزيــون واالنرتنــت
وينبهــر وهــو ينظــر اىل الكيفيــة التــي
تعيــش بهــا املجتمعــات األخــرى ـ دول
الخليــج العربيــة يف اقــل تقديــرـ ويقارنهــا
باملشــكالت التــي يعــاين منهــا ،فتزايــدت
الهــوة بــن األجيــال ،فأفــراد الحكومــة
واملســؤولني كان تفاعلهــم مــع العوملــة
معــرا عنــه باإليفــادات اىل دول أوروبــا
ّ
وأســراليا وامريــكا فيــا يعــاين الشــاب مــن
الفقــر والبطالــة وانعــدام الســكن وضيــاع
االمــل؛ فحدثــت الهــوة الكبــرة التــي عــرت
فيهــا األجيــال الشــابة العراقيــة عــن غضبها.
اندفــع الشــباب العراقــي حتــى ســواق
التكتــك الذيــن ال يحملــون شــهادات عليــا
او متوســطة او حتــى ابتدائيــة ،فشــاركوا
يف االحتجاجــات فصــارت فجــوة عميقــة
بــن هــذا الجيــل وجيــل أصحــاب وصنــاع
القـرار وأكرثهــم قطعــا مــن الجيــل القديــم؛
وعــر جيــل الشــباب العراقــي الجديــد يف
 11محافظــة يف وســط وجنــوب العـراق عن
برمــه مــن الجيــل الســابق الــذي يــرى انــه
أخفــق يف تبنــي وتلبيــة تطلعــات الشــباب
مــن األعــار الحديثــة.
وتــرى صحيفــة لومونــد الفرنســية ان
تظاهــرات ترشيــن يف وســط وجنــوب
العـراق افــرزت جيــا جديــدا مــن الناشــطني
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العفويــن ،العنيفــن أحيانــا ،ال يتبعــون
لزعيــم معــن وال ينضــوون تحــت رايــة أي
حــزب وال يجمعهــم ســوى تطلعاتهــم.
وتطرقــت اىل احتجاجــات الــوف العــال
اليوميــن والخريجــن العاطلــن عــن العمــل
والناشــطني واملدونــن ضــد تراجــع الخدمات
واســترشاء الفســاد .وتنقــل الصحيفــة عــن
أكادمييــن قولهــم إن حــراك جيــل 2019
يختلــف عــن ســابقيه إذ إنــه متحــرر مــن
األيديولوجيــات السياســية والدينيــة ،فــا
هــو مرتبــط باألفــكار القوميــة لنظــام صدام
حســن وال بالخطــاب الدينــي االســامي.
وترافــق منــو الجيــل مــع ثــورة يف اإلنرتنــت
والشــبكات االجتامعيــة واملجتمــع العاملــي
املفتــوح والتعدديــة الثقافيــة.
لذلــك كانــت شــعارات املحتجــن رافضــة
لألحـزاب الدينيــة ونظــام املحاصصــة الــذي
يســيطر عــى البــاد منــذ عــام  2005يف
االقــل ،كــا تخللــت تلــك التظاهــرات
شــعارات مناهضــة لــدور الــدول اإلقليميــة
كــا يف الشــعارات ضــد ايــران واتهامهــا
بالتدخــل يف الشــؤون الوطنيــة للعــراق؛
وطفــق النــاس وبخاصــة الشــباب ينظــرون
إىل األحــزاب السياســية بوصفهــا بــاء،
وميكــن النظــر اىل نســبة املقاطعــة الكبــرة
النتخابــات عــام  2018كدليــل عــى الهــوة
بــن الجيلــن الســيام ان ماليــن الشــباب
بأعــار صغــرة دعــوا للمشــاركة فيهــا؛
ولعــل مــن أســباب متيــز تظاهـرات ترشيــن
ومــا تالهــا عــن ســابقاتها أنهــا تجــاوزت
محدوديــة التظاهــرات الســابقة ،اذ رفــع
املتظاهــرون ســقف املطالــب بشــكل كبــر
إىل إســقاط النظــام بكاملــه ،وعــدم القبــول
بإصالحــات ذات طبيعــة جزئيــة ،وهــذا
تعميــق للهــوة بــن جيلــن ينظ ـران لألمــور
وينــران بزاويتــن مختلفتــن.
ّ
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الالدينيون في العراق

أثر الفشل
السياسي
واالقتصادي في
تنامي أعدادهم
فـــيلي

شهد العراق في أوقات سابقة اإلعالن
عن مطاردة والقبض على اشخاص
عراقيين من قبل الجهات األمنية
بدعوى تبنيهم االلحاد؛ وعلى سبيل
المثال ،قالت االدارة المحلية في قضاء
الهاشمية جنوبي محافظة بابل ،أن
القوات االمنية الحقت  7ملحدين في
القضاء؛ وذكر قائممقام القضاء ان
االجهزة االمنية واالستخبارية في
القضاء تمكنت من اعتقال واحد من
هؤالء السبعة الملحدين ،فيما تالحق
االخرين البقية بعد صدور اوامر
قبض قضائية بحقهم،
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مشريا

اىل ان هــذه املجموعــة
تعقــد النــدوات داخــل
املجالــس التــي تحصــل يف القضــاء ،ومردفــا
ان هــؤالء االشــخاص يهدفــون اىل اشــاعة
ثقافــة عــدم وجــود ( اللــه ) ونــر االلحــاد
عــر توســيع قاعدتهــا الجامهرييــة يف
الســاحة.
ويف قضــاء الغــراف مبحافظــة ذي قــار
أعلنــت االدارة املحليــة ،قيــام القــوات

األمنيــة مبالحقــة  4ملحديــن يف القضــاء.
وأفــاد قامئمقــام القضــاء يف ترصيــح ،ان
االجهــزة االمنيــة واالســتخبارية يف القضــاء
متكنــت مــن اعتقــال واحــد مــن هــؤالء
االربعــة امللحديــن ،فيــا تســتمر مالحقــة
البقيــة بعــد صــدور اوامــر قبــض قضائيــة
بحقهــم ،مبينــا أيضــا ان هــؤالء االشــخاص
يهدفــون اىل اشــاعة عــدم وجــود اللــه ونــر
االلحــاد ،وان اإلدارة املح ّل ّيــة لقضــاء الغراف

ك ّلفــت دائــرة االســتخبارات مبالحقــة ظاهرة
اإللحــاد ،مســتندة قانون ّيـاً بهــذه املالحقــات
عــى قانــون العقوبــات املر ّقــم  372املقــ ّر
ـدل يف عــام .1995
يف عــام  ،1969الــذي عـ ّ
االجتامعــي
ضجــت مواقــع التواصــل
وقــد ّ
ّ
واإلعــام عــى اثــر ذلــك ،وعــدت املالحقــات
تعديـاً عــى حقــوق العراق ّيــن
بهــذه التهمــة ّ
الذيــن كفــل لهــم الدســتور حر ّيــة التعبــر
واملعتقــد ،ورأى بعــض الك ّتــاب واملد ّونــن

أنّ هــذه الحملــة تحمــل طابعــاً سياســ ّياً؛
فيــا كشــف مصــدر يف ذي قــار ،عــن إصدار
حكــم قضــايئ بحــق مواطــن اتهــم باإللحــاد
يف املحافظــة .وافــاد املصــدر ترصيــح
صحفــي ان محكمــة جنــح الغـراف أصــدرت
حكــا بالحبــس ملــدة ســنة واحــدة عــى
مواطــن بتهمــة التعــرض للــذات اإللهيــة يف
مواقــع التواصــل االجتامعــي وأمــام العامــة
يف املجالــس.
وعــد هــذا الحكــم االول مــن نوعــه عــى
ُ
مســتوى محافظــة ذي قــار والعــراق
عمومــا؛ وبــن املصــدر ان ق ـرار الحكــم تــم
مصادقتــه متييزيــا ،وأصبــح باتــا.
مرسبــة مــن شــعبة جهــاز
وأثــارت وثيقــة ّ
االســتخبارات يف قضــاء الشــطرة مبحافظــة
ذي قــار ايضــا ،تدعــو املواطــن إحســان
للتوجــه إىل
مــوىس ،وهــو صاحــب مكتبــة،
ّ
قســم الرشطــة ،بلبلــة .إال أن ناشــطني مــن
النارصيــة أشــاروا إىل أن ســبب التحقيــق
يتعلــق بــآراء إحســان مــوىس الدينيــة ،ال
ســيام أن مكتبتــه بيــت األلــواح تضــم كتبـاً
مرتجمــة مــن بينهــا كتــب علميــة ودراســات
نقديــة للديــن .وطلبــت اســتخبارات
الشــطرة ،حضــور إحســان مــوىس ألمــور
تحقيقيــة بحســب ورقــة البــاغ التــي
أصدرتهــا الدائــرة ،مبينــة أن تهمــة إحســان
مــوىس هــي نــر اإللحــاد والرتويــج لــه عــر
الكتــب التــي يجلبهــا إىل مكتبتــه.
عوامل تزايد نسب امللحدين
يســوغ البعــض ،ظاهــرة انتشــار االلحــاد
بــن صفــوف الشــباب يف الع ـراق ،بانتشــار
التكنولوجيــا يف جميــع مظاهــر الحيــاة
وابتعــاد هــذه الرشيحــة عــن قيــم املجتمع،
بحســب قولهــم؛ فيــا يــرى مراقبــون
أنــه ردة فعــل تجــاه االحــزاب السياســية
الدينيــة ،املتحكمــة بالوضــع الســيايس
واألمنــي يف العــراق.
وتوفــر مواقــع التواصــل االجتامعــي منــرا
حــرا للبعــض ممــن يســمون أنفســهم
ملحديــن ،ففيهــا مســاحة واســعة للتعبــر
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عــن أفكارهــم ،انعكاســا للواقــع املعــاش
مــن الفســاد لــدى املســؤولني الحكوميــن
الــذي ادى اىل النقــص الحاصــل بالخدمــات
وافتقــار البلــد للبنــى التحتيــة ،مــا اتــاح
لهــذه األفــكار ان تلقــى لهــا صــدى بــن
فئــات املجتمــع.
يف شــارع املتنبــي ببغــداد الــذي يعــرف انــه
شــارع الثقافــة يف العاصمــةُ ،ســجل اقبــال
متزايــد عــى الكتــب التــي تطــرح اإللحــاد،
ومــن أبــرز تلــك الكتــب (وهــم االلــه) لعامل
األحيــاء الربيطــاين ريتشــارد دوكنــز ،الــذي
يعــد األكــر مبي ًعــا ،و كتــاب (االلــه والدولة)
مليخائيــل باكونــن ـ الــذي يدعــو اىل التخلص
مــن فكــرة وجــود اللــه ـ  ،وكتــاب (وهــم
الشــيطان) مــن تأليــف ديفيــد بريلينســي ،
فضـ ًا عــن القصــص والروايــات التــي تحــث
عــى اإللحــاد.
جريــدة وول ســريت جورنــال االمريكيــة
قالــت يف تقريــر لهــا ان (نســبة اإللحــاد يف
العــراق هــي  ،)38%وهــو رقــم مل ُيتفــق
عليــه مــن مصــادر اخــرى ،فهنــاك مــن
يزيــده وهنــاك مــن ينقصــه وينكــره ،فيــا
زعــم آخــرون ان ذلــك جــزء مــن املؤامــرة
التــي تحــاك ضــد االســام واملســلمني مــن
الغــرب وامــركا تحديــدا.
يف هــذا الصــدد يعتقــد املــؤرخ والباحــث
األمريــي يف القضايــا املعــارصة بتاريــخ
الــرق األوســط وجنــوب آســيا ،وأســتاذ
التاريــخ يف جامعــة ميشــيغان ،جــون
ريــكاردو كــول ،يف دراســة لــه ،أن نســبة
امللحديــن يف العــراق تســتمر باالرتفــاع
لتصــل إىل أكــر32%؛ وذلــك لعــدة عوامــل
منهــا التطــرف الدينــي والــراع الســيايس
واملذهبــي ،وتنــوه دراســته إىل صعوبــة أن
يعلــن امللحــدون يف العـراق عــن توجهاتهــم
ومعتقداتهــم الفكريــة ،فقــد يكــون
مصريهــم القتــل ،بحســب قولــه.
مؤسســة غالــوب التــي توفــر التحليــات
واالستشــارات اإلداريــة واســتطالعات الــرأي
اعطــت للعــراق نســبة  15%مــن غــر
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املتدينــن للمــدة مــن  2006اىل  2011يف
حــن جــاءت دول مثــل الســويد بنســبة
غــر متدينــن وصلــت اىل  ،88%الســعودية
 ،4%ايــران  8%التــي زادت فيهــا نســبة
غــر املتدينــن مــن عــام  2006حتــى 2011
مبقــدار  ، 7%وتركيــا  13%وقــد زادت فيهــا
نســبة غــر املتدينــن مــن  2006حتــى
 2011مبقــدار .10%
ويتفــق كثــر مــن املراقبــن واملحللــن عــى
ان اإللحــاد والالدينيــة قــد تناميــا بعــد عــام
( )2010بــن أوســاط الشــباب يف العــراق؛
وصــارا يشــكالن ظاهــرة ناجمــة عــن ردة

فعــل نفســية شــاعت بــن الشــباب نتيجــة
ضيــاع وإحبــاط وخيبــات وفقــدان املعنــى
مــن الحيــاة.
الجئات برسم االضطهاد
األخصائيــة العراقيــة يف علــم األحياء ،ورود
زهــر ،مــن محافظــة كربــاء قالــت انهــا
تلقــت تهديــدات بالقتــل بوســاطة الهاتــف،
ومــن ذلــك ســاعها صــوت رجــايل ينذرهــا
ســنأيت يف غضــون نصــف ســاعة ونقتلــك،
ويف تلــك التهديــدات دعــوة إىل الكــف عــن
نــر آرائهــا العلامنيــة .وإىل يومنــا هــذا
تعــاين الفتــاة البالغــة مــن العمــر  31عامــا

مــن آالم يف الظهــر والســاقني ،ألن شــقيقها
رضبهــا إىل حــد أن فقــدت الوعــي.
ويف هــذا تقــول يف حديــث ملوقــع DW
االملــاين حيــث جــرى االعــراف بــورود زهــر
كالجئــة عندمــا يقــدم أبــوك روحــك مللــك
املــوت ،فــإن هــذا مــؤمل جــدا.
وتشــر تحليــات ويــرى مراقبــون ان ظهــور
تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق
والشــام داعــش الســيام بعــد التجربــة معــه
يف املوصــل واملناطــق األخــرى التــي احتلهــا
يف العــراق ،جعــل اعــدادا متزايــدة مــن
العراقيــن تتجــه اىل اإللحــاد واالرتــداد عــن

الديــن.
اإلسالم السيايس
وقــد انتــر اإلســام الســيايس يف العــراق
بعــد نيســان عــام  2003وتحكمــت
املؤسســات أو األحــزاب أو املرجعيــات
الدينيــة بالســلطة والــروة ،وســاعد عــى
ذلــك عــدة عوامــل منهــا تحالــف مفاصــل
أساســية مــن هــذه القــوى مــع اإلدارة
االمريكيــة لتغيــر النظــام املبــاد الســابق،
وكذلــك تراجــع معظــم األحـزاب السياســية
العراقيــة اليســارية وكذلــك القوميــة
والليرباليــة.

ويف ســياق الرغبــة الكبــرة لــدى الفــرد
العراقــي وحاجتــه للتغيــر نتيجــة
إرهــاق الحــروب املتكــررة والعقوبــات
االقتصاديــة وانعــدام الحريــة السياســية،
وهيمنــة التخلــف كنتيجــة مبــارشة لليــأس
واإلحبــاط ،وجــد املاليــن مــن العراقيــن
أنفســهم مبــارشة بعــد نيســان  2003أمــام
مشــهد جديــد يف الســاحة السياســية ،وهــو
مشــهد األحــزاب اإلســامية التــي تولــت
الحكــم ،مــا دفــع كثرييــن يف البدايــة إىل
التعامــل والتعاطــف مــع هــذه الظاهــرة،
والتفاعــل معهــا عــى أمــل انهــا منــط
جديــد قــد يجلــب لهــم العدالــة واالزدهــار
واالســتقرار الــذي طاملــا افتقــدوه ،غــر ان
األمــور مل تجــر مبــا يلبــي طمــوح األغلبيــة
فنجمــت عــن ذلــك مشــكالت جمــة أدت
اىل تراجــع التأييــد لألحــزاب الدينيــة،
الســيام اإلســامية.
وبإلقــاء نظــرة عــى مــا متخــض عنــه االتجاه
الدينــي للمجتمــع العراقــي ،فيــا يتعلــق
باتجاهــات املامرســات العباديــة والطقــوس،
والبنــى التحتيــة لهــا إذا جــاز القــول ،ميكــن
اإلشــارة اىل انــه يف بغــداد العاصمــة العراقية
يتواجــد أكــر مــن  56مســجدا كبــرا مــن
منــط جامــع اإلمــام األعظــم ،او الحــرة
القادريــة ،او جامــع الخــاين ،امــا املســاجد
والحســينيات واملراقــد الدينيــة التــي فتحت
يف شــتى مناطــق بغــداد منــذ  2003فيمكــن
اإلشــارة اىل مئــات بــل الــوف؛ ومثــل ذلــك
املوصــل التــي تحتــوي لوحدهــا عــى نحــو
 50مســجدا كبــرا وغريهــا األصغــر الكثــر.
امــا يف محافظــة االنبــار ففــي مدينــة
الفلوجــة لوحدهــا  970مســجدا بحســب
إحصائيــة املســاجد يف ديــوان الوقــف
الســني يف العـراق لعــام  .2009ويف البــرة
أكــر مــن  40مســجدا كبــرا ،ناهيــك عــن
كثــر مــن املســاجد األخــرى التــي انتــرت
بــن االحيــاء.
امــا الكنائــس املســيحية فتضــم بغــداد
لوحدهــا أكــر مــن  70كنيســة.
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ناشطة نسوية:

الصدمات النفسية
ستدفع المجتمع العراقي

الى تخطي المحظورات

فـــيلي

فــــ،ـيلي

اعتبر «معهد تقارير الحرب والسالم» البريطاني -
االميركي ان القرار «التاريخي» الذي اتخذه البرلمان
العراقي في األول من مارس الحالي لتقديم
تعويضات للناجين من اجرام داعش ،يشكل انتصارا
للضحايا الناجين «من بناتنا» كما اعلن الرئيس
العراقي برهم صالح.

نازك

بركات
لكــن قـرار الربملــان العراقي
يشــكل أيضــا انتصــارا للناجيــة االيزيديــة
نــازك بــركات ،مــن ســنجار ،والتــي
كافحــت كثــرا بــا كلــل باســم نســاء
مجتمعهــا اللــوايت عانــن تحــت حكــم
االحتــال الداعــي.
وبحســب تقريــر املعهــد الــذي ترجمتــه
وكالــة شــفق نيــوز؛ ان الفكــرة االساســية
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يف نشــاط نــازك بديــر متثــل يف حتميــة
التعبــر الكالمــي علنــا حــول الصدمــات
النفســية ســيتيح للمجتمــع العراقــي
تخطــي املحظــورات حــول العنــف
«الجنــدري» ،مشــرا إىل أن ذلــك كان
صعبــا بشــكل كبــر بالنظــر اىل قضايــا
العــار واالســتبعاد االجتامعــي الــذي
يرافــق الناجيــات مــن ضحايــا االنتهاكات
الجنســية.

ومؤخـرا ،اصطحبــت نــازك بــركات عــرة
نســاء ايزيديــات اىل بغــداد يف  28ينايــر
املــايض ،لإلدالء بشــهاداتهن أمــام الربملان
حــول االنتهــاكات التــي تعرضــن لهــا عىل
ايــدي داعــش.
املحظورات االجتامعية
وقالــت نــازك بــركات أن «النســاء
اإليزيديــات الشــجاعات اللــوايت انقــذن
مــن داعــش ،نجحــن يف تخطــي العديــد

مــن املحظــورات االجتامعيــة والقيــود،
فقــط مــن خــال مشــاركة قصصهــن
املأســاوية .اعــرف عــن نســاء مســلامت
مــن نينــوى اجــرن عــى الــزواج مــن
مقاتلــن دواعــش دون ارادتهــن ،ونســاء
تركــان مــن الشــيعة ،تــم اســتعبادهن
مــن قبــل داعــش ،لكــن أحــدا ال يعــرف
قصصهــن ،ألنهــن خائفــات مــن التحــدث
عــن ذلــك» .وأضافــت «يعتقــدن أنــه

لــي تكــون امــرأة جيــدة ،عليــك اال
تتحدثــن».
«وظائف العار»
واشــار املوقــع ان ناشــطني دربهــم معهــد
تقاريــر الحــرب والســام ،يواصلــون
تقديــم الدعــم للنســاء للتحــدث
عالنيــة وتنفيــذ حمــات حــول القضايــا
الجندريــة ،يف ظــل تقاليــد مازالــت تقيــد
خياراتهــن وحرياتهــن الشــخصية.
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إن إحـــدى القضايـــا الرئيســـية تتمثل
فـــي أن العمل خـــارج المنـــزل غالبا ما
يوصـــف بأنه غير مقبول فـــي المجتمع،
وان الوظائـــف في المتاجـــر والمطاعم
واإلعـــام ،تعتبـــر بمثابة عـــار ،ناهيك
عـــن العمل فـــي الشـــؤون المحلية أو
ا لسيا سية .

وأوضــح املوقــع أن إحــدى القضايــا
الرئيســية تتمثــل يف أن العمــل خــارج
املنــزل غالبــا مــا يوصــف بأنــه غــر
مقبــول يف املجتمــع ،وان الوظائــف يف
املتاجــر واملطاعــم واإلعــام ،تعتــر مبثابة
عــار ،ناهيــك عــن العمــل يف الشــؤون
املحليــة أو السياســية.
ومــن اجــل مواجهــة مثــل هــذه االحــكام
املســبقة ،فــان الناشــطة االعالميــة
اســتربق الزبيــدي ،مــن محافظــة ديــاىل،
تركــز عــى إبــراز القصــص الحقيقيــة
إلنجــازات النســاء املحليــات وتعزيــز
ق ّوتهــن.
النساء القويات
وقالــت الزبيــدي «اريــد ان اقــدم صــورة
بــأن النســاء قويــات وقــادرات عــى
القيــام بأعــال مختلفــة كثــرا ،ولهــذا
فإننــي انــر قصصــا حــول النســاء
املتمتعــات بالعزميــة يف ديــاىل».
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كــا ان الزبيــدي انتقــدت دور اإلعــام
التقليــدي يف دعــم حقــوق النســاء.
واوضحــت ان «االعــام يف ديــاىل ال
يغطــي وال حتــى  2%مــا متــر تعــاين
منــه النســاء».
وأشــار املوقــع اىل ان ذلــك يعنــي أن
النســاء يظهــرن فقــط يف االعالنــات
التجاريــة الخاصــة مبســتحرضات
التجميــل و وصفــات الطعــام والطبــخ
واألزيــاء ،يف قصــص مرتبطــة بالعنــف
املحــي ،وإمنــا مــن دون جهــود تبــذل
مــن أجــل زيــادة الوعــي حــول مكافحــة
الالمســاواة واالنتهــاكات لحقوقهــن.
كرس التابوهات
واعتــر املوقــع أن «السوشــيال ميديــا»
كانــت ســاحة مالمئــة لتقديــم أمنــاط
جديــدة مــن التفكــر ،عــى الرغــم مــن
ان النســاء كــن يخشــن ان يفتحــن
حســابات لهــن عــى السوشــيال ميديا او

حتــى فتــح صفحــة لهــن عــى الفيســبوك
حيــث كان يشــكل ذلــك خط ـرا محتمــا
عــى حياتهــن.
وكان هــدف الزبيــدي ان تكــر تدريجيا
«التابوهــات» االجتامعيــة مــن األفــكار
املســبقة.
وقالــت إن «مــا أحــاول القيــام بــه هــو
ليــس جعــل النســاء يشــعرن بالفخــر
فقــط ،ولكــن أيضــا جعــل عائــات
النســاء يفخــرون بــأن نســاء قويــات
يعشــن بينهــم».

ويف طريقــه للقيــام بذلــك ،فــان الزبيــدي
نفســها تعرضــت لالنتهــاكات بشــكل
كبــر .وقالــت «تعرضــت للتنمــر بشــكل
يومــي تقريبــا ،وأحيانــا أشــعر أننــي
معزولــة حتــى عــن اقــاريب».
اتهامات و انتقادات
وحتــى الرجــال كانــوا يواجهــون
عقبــات يف عملهــم مــن أجــل املســاواة
الجندريــة .عمــر العلــواين ،الناشــط مــن
محافظــة االنبــار ،يقــول انــه تعرضــت
لالنتقــادات عندمــا نــر تقاريــر حــول

هــذه القضايــا.
وأوضــح أنــه «عندمــا اكتــب عــن حقــوق
املــرأة ،والتابوهــات املحيطــة بالنســاء،
اتقــى العديــد مــن الشــكاوى مــن
شــخصيات دينيــة وعشــائرية ،يتهموننــي
بأننــي افــكك العائــات واروج ألفــكار
وعــادات تتعــارض مــع املعتقــدات
اإلســامية».
وحــذر العلــواين؛ مــن أن القــوى
املحافظــة يف املجتمــع العراقــي ،تبــذل
مــا يف وســعها مــن اجــل احبــاط اي

تقــدم يف مجــال حقــوق املــرأة.
وقــال العلــواين انــه «عندمــا هزمــت
داعــش ،فــان الزعــاء الدينيني والعشــائر
فقــدوا الكثــر مــن قوتهــم .ولكــن االن،
مــع دعــم السياســيني ،فإنهــم يصبحــون
أكــر قــوة كل يــوم ،خاصــة مــع اقــراب
البــاد مــن االنتخابــات .االن بامكانهــم
التدخــل بســهولة ولديهــم كلمــة يف
كل مجــال يف الحيــاة ويف الحريــات
الشــخصية».
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المدارس الفكرية االيديولوجية

ايجابيات السياسات
المستوردة وسلبياتها
دأبــت أنظمــة الحكــم فــي بلــدان الشــرق علــى التماهي
مــع المســتجدات التــي احدثتهــا الحــروب فــي أوروبــا
والتطــورات التــي نتجــت عنهــا وتمثلــت فــي الدرجــة
األولــى بمــا يســمى الحــرب البــاردة بيــن النظاميــن
الرئيســين ،اللــذان تشــكال بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة ،أي االشــتراكي والرأســمالي ،وفــي الحقيقــة
فــان االقتــداء بهذيــن النظاميــن فــي الشــرق كان
بعيــدا عــن اصولهمــا التــي ولــدت فــي دول أوروبــا
وامريــكا ،فالحــكام الذيــن قالــوا انهــم اشــتراكيون
فــي منطقتنــا ،تميــزت انظمتهــم بالحكــم الفــردي،
ولجــأوا الــى بعــض االصالحــات ونفــذوا بعــض
المكاســب للســكان بســبب ثــروات بلدانهــم؛
فيلي

اما

الذيــن تبنــوا الليرباليــة واقتصــاد
الســوق فلــم يــأيت التطبيــق ليحقق
املرجــو ،وحتــى األنظمــة امللكيــة الحاكمــة
يف الــرق مل تشــبه املاملــك يف أوروبــا
ففــي حــن ان امللــك هنــاك يكــون دوره
رمزيــا نجــد ان ملــوك الــرق يتدخلــون
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يف السياســة واالقتصــاد ويف كل يشء ،كــا
ان القــول بتطبيــق النظــام الرأســايل
لدينــا مل يأخــذ ابــرز إيجابيــات الرأســالية
والليرباليــة ونعنــي بذلــك التــداول الســلمي
للســلطة ،كــا جــرى يف كثــر مــن األحيــان
انتهــاك مظاهــر الحريــة السياســية.

لقــد كان تعامــل بلــدان الــرق الســيام
حكامــه مــع االتجاهــات الفكريــة يف
أوروبــا مشــوها ،ومل يعالــج أســس املشــكلة
االجتامعيــة واالقتصاديــة ،فانبثقــت
التوتــرات مــع الــدول االخــرى ونشــبت
الحــروب.

عندمــا لجــأت الصــن وقبلهــا روســيا اىل
االشــراكية حاولتــا ان تلبيــان مطالــب
الســكان ،وهــي اإلشــكالية الكبــرة التــي
طرحهــا كارل ماركــس والفكــر املاركــي،
ولكــن دول الــرق التــي قالــت انهــا تطبــق
االشــراكية مل تطبقهــا يف الواقــع ألنهــا ظلــت

مجتمعــات زراعيــة ،ومل تُص ّنــع بلدانهــا،
مثلــا كان يطالــب منظــرو الفكر االشــرايك.
فامركــس مثــا ،يشــدد عــى ان يكــون
البلــد أكــر تطــورا صناعيــا وليــس سياســيا.
ويبــن انــه إذا كان لشــكل محــدد للدولــة يف
مجتمــع طــريف (البلــدان الناميــة) أن يسـ ّهل

إمكانيــة تطــور القــوى ا ُملن ِتجــة عــى شــاكلة
بلــد متطــور صناعيــاً ،فقــد يقــف شــكل
آخــر للدولــة فيــه (مبــا ميثلــه مــن ســيطرة
طبقــة بعينهــا) عقبــة جديــة أمــام تطــ ّور
كهــذا ،وهــذا التناقــض يحصــل كثــرا يف
بلــدان الــرق أي ان يدعــي البلــد التحــرر
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''

ميـــزات النظـــام الرأســـمالي تقوم علـــى الملكية
الفرديـــة لعناصر اإلنتـــاج ،التي تعنـــي حرية تصرف
األشـــخاص بثرواتهم وممتلكاتهـــم ،اذ يتوجب على
المجتمـــع حماية حقـــوق المنتجيـــن وأصحاب رؤوس
المـــال؛ والطابـــع التنافســـي يزيـــد مـــن اإلنتاجية
بشـــقيها النوعـــي والكمي ...
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والتطــور فيــا يكــون متخلفــا مــن الناحيــة
الصناعيــة ،وهــذا حــدث حتــى فيــا يتعلــق
بالتصنيــع يف االتحــاد الســوفييتي الــذي مل
يضاهــي يف معظمــه التصنيــع يف الــدول
الرأســالية؛ وكذلــك يحصــل اآلن يف الصــن،
برغــم ان الصــن تحــاول املزاوجــة بــن
إيجابيات االشــراكية وحســنات الرأســالية.
وكان ماركــس قــد قــال عــن ذلــك التناقــض
انــه ميكــن أن تدخــل الســيطرة السياســية
ومــا ينتــج عــن هــذه الســيطرة مــن شــكل
محــدد للبنيــة الفوقيــة السياســية (شــكل
الدولــة) يف تناقــض مــع تطــور القــوى
املن ِتجــة عــى شــاكلة بلــد متطــور صناعي ـاً،
ّ
تشــكل هــذه الســيطرة وهــذا
بحيــث
الشــكل للدولــة عقبــة تاريخيــة يف طريــق
تطــور هــذه القــوى؛ وهــو واقــع مجتمعــات
األطــراف الرأســالية عمومــاً ،وهــو مــا
يحصــل لدينــا يف الــرق ويف العــراق اآلن
بصفــة خاصــة؛ فالحكومــات ولنقــل الدولــة
تركــز عــى السياســة ومل تســع لتحديــث
املجتمــع ،ونتــج عــن ذلــك تخلــف املجتمع.
لقــد طبقــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وبريطانيــا مثــا النظــام الرأســايل ،وللنظــام
ات أيضــاً ،وأدت الحــروب
عيــوب ومميــز ٌ
ٌ
والثــورات يف ذاك الوقــت إىل نــره الواســع،
فرتاكــم املــال والــروات ،وقــد بــدأت
مالمحــه األوىل باملنــاداة بعــزل تدخــل البابــا
وتقليــل دوره ،ثــم نــادى كثــرون بــرورة
ســن القوانــن التــي تخــص االقتصــاد ،وكان
الرأســاليون ينــادون مبنــع الدولــة مــن
التدخــل يف مجــال االقتصــاد بــل عليهــا فقط
أن توفــر الحاميــة لألفــراد وممتلكاتهــم.
وميــزات النظــام الرأســايل تقــوم عــى
امللكيــة الفرديــة لعنــارص اإلنتــاج ،التــي
تعنــي حريــة تــرف األشــخاص برثواتهــم
وممتلكاتهــم ،اذ يتوجــب عــى املجتمــع
حاميــة حقــوق املنتجــن وأصحــاب رؤوس
املــال؛ والطابــع التنافــي يزيــد مــن
اإلنتاجيــة بشــقيها النوعــي والكمــي؛ وان

ســلبيات النظــام الرأســايل ترتكــز يف األنانيــة
وتركــز رؤوس األمــوال يف يــد فئــة معينــة
مــن التجــار وأصحــاب األمــوال ،وبــروز
الفقــر الزائــد لرشيحــة متلقــي الخدمــات
أو املســتهلكني؛ وملعالجــة موضــوع انعــدام
العدالــة وحــدوث التوتــرات املجتمعيــة،
وضــع النظــام قوانــن للضــان االجتامعــي
والصحــي لألفــراد وتوفــر منــازل للســكن
حتــى للعاطلــن.
وكــا قلنــا فــان االحــداث يف الــرق
واألنظمــة التــي ادعــت تبنــي االتجاهــن،
التحــوالت االشــراكية او البنــاء الليــرايل
والرأســايل ،بينــت ان ذلــك مل ينفــذ عــى
حقيقتــه ،ويك ال نذهــب بعيــدا ونغــور يف
املــايض؛ فــان االحــداث يف العــراق منــذ
اســقاط النظــام الدكتاتــوري الســابق الــذي
كان يدعــي االشــراكية ،كانــت متناقضــة،
وجــرى تغليــب السياســة و «الشــعاراتية»
اذا جــاز القــول عــى أوضــاع البلــد ،ومل
يلتفــت الحــكام ولنقــل الطبقــة السياســية
اىل ان تحديــث البلــد وتصنيعــه يؤمــن لــه
مســتقبال مضمونــا ،فلــم تطــرح برامــج
سياســية واقتصاديــة إلنقــاذ أوضــاع البلــد ـ
فاعتمــدت ضمــن مــا اعتمــدت عــى النفــط
فقــط ومــا يوفــره بيعــه مــن أمــوال ـ بــل
دخــل حلبــة الحكــم طــرف جديــد يف اإلدارة
وهــو اإلســام الســيايس ،فظلــت اغلــب
النقاشــات والســجاالت عــن وضــع البلــد
و مصــر الســكان ومســتقبلهم عبــارة عــن
جــداالت تــدور يف أجهــزة التلفزيــون بصفــة
مناكــدات سياســية ،وجــرى التســاهل مــع
عمليــات الفســاد املــايل واإلداري ومل تجــري
مراقبتــه ومحاولــة القضــاء عليــه مثلــا
جــرى يف االنظمــة السياســية يف اوروبــا
بشــقيها الرأســايل واالشــرايك ،وهنــا مل
تنفــع أفكارهــم املســتوردة او املســتجدة
عــى الحكــم يف انقــاذ بلدانهــم وتحســن
احوالهــا.
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في ظل ازمة العملة
المتصاعدة

زيت الطعام
السائل محور
حديث الناس
فيلي  -علي حسين علي

بمجرد ان أعلنت الحكومة
االتحادية قبل مدة عن تخفيض
قيمة الدينار العراقي امام الدوالر
األمريكي ،حتى تصاعدت أسعار
سلع رئيسة ال غنى للسكان
عنها في حياتهم اليومية ومنها
الرز والسكر والبقوليات وكثير
غيرها.
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اال

ان امللفــت هــو الزيــت النبــايت الــذي
تصــدر األضــواء يف وســائل االعــام
والتواصــل االجتامعــي اذ تضاعفــت اســعاره
بنســبة  ،50٪وهــو مكمــن االســتغراب،
فقبــل تخفيــض ســعر الــرف ـ بغــض
النظــر عــن تلكــؤ إيصــال مفــردات البطاقــة
التموينيــة ـ كان الســكان يســتطيعون رشاء
قنينــة الزيــت ســعة لــر بـــ  1250وحتــى
 1000يف األســواق الشــعبية ،اال ان ســعرها
ارتفــع فجــأة اىل  2500دينــار ،بعــد ان
كانــت بنصــف القيمــة قبــل خفــض قيمــة
الدينــار.
ويرجــع بعــض الخــراء ذلــك ،بالقــول ان
دوافــع سياســية وراء ارتفــاع ســعر زيــت
الطعــام العراقــي املتــداول يف االســواق

حاليــا ،مشــرين اىل ان معظــم التجــار
اكــدوا ان الحــدود مغلقــة امــام الزيــت
املســتورد رخيــص الثمــن ،اذ ال يســمح اال
بدخــول انــواع معينــة باهظــة الثمــن مــن
دون غريهــا.
ويزعــم هــؤالء ان “بعــض الــركات
الغذائيــة تابعــة لجهــات سياســية متنفــذة،
عملــت عــى اغــراق الســوق مبنتجاتهــا،
ومنعــت دخــول املنتجــات االخــرى االقــل
ســعراً؛ مشــرين اىل زيــت الــدار الــذي
يقــال انــه منتــج داخــل الع ـراق وال يوجــد
مســوغ لرفــع ســعره يف االســواق ،ويف حــال
ســمحت الحكومــة بدخــول االنــواع االخــرى
فــأن املواطــن ســيتمكن مــن رشاء الزيــت
بالســعر القديــم ،بحســب قولهــم.

مــن جانبهــا ،أصــدرت رشكــة االتحــاد
للصناعــات الغذائيــة املنتجــة لزيــت الــدار،
خاصــة
توضيحــا ،قالــت فيــه إنهــا “رشكــة ّ
ً
وهــي واحــدة مــع ســت رشكات منتجــة
لزيــت الطعــام بالعــراق اي ليــس زيــت
الــدار الوحيــد يف االســواق (موجــود عــدة
انــواع زيــوت مثــل زيــت التونســا و زيــت
زيــر و زيــت صافيــا والعافيــة وغريهــا) و
ممكــن مقارنــة اســعار زيــت الــدار مــع
باقــي االســعار وحســب الكميــات لــكل
عبــوة” ،مردفــة انــه “تجــدون ان زيــت
الــدار هــو ارخــص االســعار مقارنــة مــع
باقــي املــاركات”.
وبينــت ان “مــا حــدث مــن ارتفــاع يف
منتــج زيــت عبــاد الشــمس يرجــع اىل
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اقـتـصـــــــــاد

ســببني ،االول انخفــاض يف قيمــة العملــة
العراقيــة مبقــدار  23%مــا أثــر عــى الكثــر
مــن املنتجــات بالســوق العراقــي ،فضــا
عــن ارتفــاع ســعر املــادة الخــام إلنتــاج
زيــت عبــاد الشــمس بنســبة تفــوق 70%
والقــادم مــن اوكرانيــا.
وتابعــت ان هــذا االرتفــاع الكبــر ادى
لصعــود ســعر زيــت عبــاد الشــمس علــا ان
املنتجــات االخــرى مــن رشكتنــا كزيــت نخيل
القــي والســمن النبــايت مل تشــهد صعــودا
مامثــا “ ،مشــرة اىل العمــل عــى ايجــاد
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زيــوت طعــام بديلــة لزيــت دوار الشــمس
ذات جــودة عاليــة وبأســعار مناســبة،
مضيفــة انــه قــد جــرى توفــر بعضهــا وبــدأ
شــحنها لتصــل اىل مصانعنــا يف غضــون 30
يومــاً وســنبدأ بتصنيعهــا “.
نبذة عن تراجع انتاج الزيوت النباتية
يشــار اىل ان املتخصصــن لطاملــا اشــاروا
اىل ان تطــور صناعــة الزيــوت النباتيــة يف
العـراق مل يبلــغ مســتوى يالئــم االحتياجــات
االجتامعيــة ،اذ تتواجــد كثــر من املشــكالت
التــي مل تحــل لحــد اآلن.

جديــر بالذكــر ان الصناعــات الغذائيــة،
تحتــل املــكان الرئيــس يف تركيبهــا عمليــة
إنتــاج الزيــوت النباتيــة ،إذ تلعــب منتجــات
هــذا الفــرع الصناعــي دورا مهــا يف توفــر
املنتجــات الغذائيــة للســكان للحاجــة اىل
تلــك املــادة يف كل وقــت؛ كــا أن اســتمرار
تطورهــا يلبــي املصلحــة االقتصاديــة للبلــد.
ويعتمــد هــذا الفــرع الصناعــي يف الوقــت
الحــارض بالكامــل تقريبــا عــى اســترياد
املــواد الخــام ،ويســتعمل مســتوى متــدن
مــن التقنيــة والتكنولوجيــا وكذلــك

نوعيــة منخفضــة للمنتجــات واملــؤرشات
التقنيــة  -االقتصاديــة مــع اســتعامل غــر
متكامــل للمــواد الخــام ،بحســب مــا يفــر
املتخصصــون.
ومــا يشــار اىل ان صناعــة الزيــوت النباتيــة
متلــك منــذ الســنوات األوىل لتأسيســها يف
الع ـراق عــام  1940أهميــة كبــرة يف تطــور
االقتصــاد العراقــي ،وكان العــراق ينتــج
 100%تقريبــاً مــن حجــم هــذه املــادة،
وكان حجــم الصناعــات الغذائيــة يشــكل
 29.5%مــن اإلنتــاج اإلجــايل للبلــد ،وان

التطويــر األســايس لهــذه الصناعــات هــو
بإنتــاج مزيــد مــن الزيــوت النباتيــة ،وهــو
إنتــاج تقليــدي يف العــراق وكان ميلــك
مســتقبال واعــدا الســيام ان االنتــاج كان
يجــري يف مصانــع قطــاع الدولــة.
وازداد حجــم اإلنتــاج اإلجــايل وترويجــه
مبقــدار  1.5مــرة يف ســنة  1977مقارنــة مــع
العــام  .1970وبغــض النظــر عــن ارتفــاع
تكاليــف اإلنتــاج فقــد تضاعــف الربــح
مبقــدار  3.3مــرة .وكان بإمــكان صناعــة
الزيــوت النباتيــة التــي تتمتــع منتجاتهــا

بطلــب عــال لــدى ســكان البلــد أن تحصــل
عــى تطــور هائــل لــو مل تكــن هنــاك
مجموعــة مــن العوامــل التــي تعــوق هــذا
التطــور.
وكانــت الرشكــة العامــة لصناعــة الزيــوت
النباتيــة ،مســتمرة يف أداء وظيفتهــا
بإنتــاج املنتجــات الرضوريــة للســكان،
مثــل الزيــوت الســائلة ،الزيــوت املهدرجــة
(املارجريــن) ،صابــون التواليــت ،مســاحيق
الغســيل ،معاجــن الحالقــة واألســنان .وكان
يصــدر جــزء مــن املنتجــات اىل الخــارج
حتــى عــام .1978
وكان يجــري تقديــم مقرتحــات لحــل
مشــكلة توفــر مصــادر املــواد الخــام األولية
لصناعــة الزيــوت النباتيــة بشــكل كامــل
حتــى ســنة  1990ومنهــا انشــاء مــا ال يقــل
عــن  40مزرعــة وكانــت الغلــة اإلجامليــة
للمحاصيــل الزيتيــة املحليــة يف تلــك املــدة
مبــا يقــارب  850ألــف طــن ،التــي توقــع لهــا
ان تضمــن بقــدر كاف زيــادة انتــاج الزيوت
النباتيــة إلشــباع حاجــة االقتصــاد الوطنــي
للبلــد منهــا .وقــد شــخص تقصــر مــن وزارة
الزراعــة فيــا يتعلــق باملحاصيــل الزيتيــة
وكان اهتاممهــا بهــذا الجانــب ضعيفــا جــداً.
ويف الحقيقــة ،لقــد جــرت منــذ متــوز 1958
تغــرات ايجابيــة يف تركيــب إدارة االقتصــاد
الوطنــي .وحصــل تطــور يف قطــاع الدولــة
الصناعــي ،الــذي أصبــح أحــد أهــم وســائل
الدولــة يف قضيــة تحقيــق تطــور صناعــي
للبلــد.
وبعــد عــام  2003هيمنــت عــدة رشكات
عامليــة اقليميــة عــى ســوق زيــت الطعــام
يف العــراق متمثلــة بــركات تركيــة منهــا
رشكــة مارســان ورشكــة انظــول غــروب
ورشكــة زيــر غــروب ومجموعــة رشكات
التــون قايــا ،ومــع ذلــك توقعت الدراســات،
أن تبــارش رشكات انتــاج محليــة يف املســتقبل
بتصنيــع منتجاتهــا الخاصــة مــن زيــوت
الطعــام عــر معامــل يف الع ـراق ،التــي مــن
شــأنها االســهام بســد منــو حاجــة االســتهالك
املحليــة مــن زيــوت الطعــام يف البلــد.
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الملف الفيلي

نوروز  ...هو العيد الوحيد فـــي العالم الذي تحتفل
بـــه العديد من الشـــعوب والقوميات واالديـــان  ..انه
عيـــد المحبـــة والســـام واالنتصار على الظلـــم  ..انه
منطلـــق الربيع  ..كل عام وانتـــم بألف خير .
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