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أيتام يف عاصفة العراق

)

طبق االصل

بقلم :يوناثان فاينر
ترجمة :فاروق السعد

جاء اثير حامد اول االمر الى دار
االيتام يف بغداد قبل عامني عندما ماتت
امه فجأة ،كما ان اباه ،كما قال ،فقد
عقله " ".لقد اصبح غاضبا مني ،و يؤذيني
لالشيئ" كما قال اثير ،الذي يتحدث
بنعومة ،نحيل ،رافعا اكمامه لكي يرينا
آثار جروح على معصمية من االصفاد التي
قال بان والده ،يف نوبة غضب ،حاول ربط
ذراعيه بها .وخوفا على حياته ،هرب
اثير ،الذي يبلغ االن 13عاماً ،طالبا من
سائق حافلة ان ياخذه الى العاصمة
العراقية من مسقط راسه يف مدينة
صغيرة باحملافظة الغربية االنبار.

اخــذته الـشـرطـة الـى "الـبيـت االول للـطفل" الـذي انــشئ
عــام  2003عنـدمـا أخـذ عــدد االيتــام املهجـوريـن يف العـراق
بـ ــاالرتفـ ــاع .و لكـن عـن ــدم ــا ق ــابـله م ـس ــؤول ــون زائ ــرون مـن
احلكومـة حول ماضـيه ،قرروا اعادته الـى ابيه .و لكن االمر
لـم يــدم ط ــويال " .لق ــد قلـت بــانـي لـم اكـن راغـبــا ب ــالعــودة،
ولكـنهم قـالـوا بـانه يـنبغـي علي ان اكـون مع عـائلـتي" هكـذا
ق ــال اثـيـ ــر يف مقـ ــابلـ ــة الحق ــة يف دار االيـت ــام ".لـم احتـمل
اعـادتي اليه .وبعـد يومني ،طـرحني ارضـا و عدت الـى هنا".
اصبح اثيـر مرة اخرى يف حـماية الـدولة ،وهي احلـالة التي
اصبحت بشكل متزايد شائعة هنا بالرغم من كونها وصمة
عــار و الــى درج ــة انه ــا دفعـت ب ــاحلكــومــة الـتـي تعــانـي مـن
نقص يف مـواردها املـاليـة الى الـدفع الى الـعوائل السـتعادة
اطفــالهـم .كــان مجـمــوع االطفــال الــذيـن يعـي ـشــون يف دور
االيتـام العـراقيـة قبل الغـزو االمـريكي عـام  2003مـا يقـارب
 ،400التـي كان صـدام حسني يـهتم كثـيرا بـزيارتهـا كي يبني
شهــامـتـه .و لكـن يف وقـت مـبكــر مـن ع ــام  ،2006ارتفـع ذلك
الــرقم الـى مـا يقــارب  1000طبقــا الحصــائيــات احلكـومـة.
وب ــالـن ـسـب ــة ال ــى بل ــد ك ــان يف ح ــال ــة ح ــرب او حتـت حـص ــار
اقتصادي منهك ملدة تزيد على  25عاماً ،ال يزال العدد اقل
ممـا هـو متـوقع .ولكن اجملـتمع هنـاك يـرى بـان من اخملـزي
ان يـترك االطفال الـى الرعايـة االجتماعـية للدولـة ،لذلك
يتـم تقليـديـا امـتصـاص االطفـال الـذين يفقـدون والـديهم
مـن قـبل شــبك ــات ع ــائلـي ــة كـبـي ــرة .يق ــول عـم ــال اخل ــدم ــة
االجتـماعيـة و املسـؤولون العـراقيون بـان الزيـادة املطردة يف
عــدد االيتـام قـد احـيلت الـى احلكـومـة -الـتي تـطلبـت بنـاء
ثالث دور لـاليتــام يف بغـداد وحـدهــا خالل االعـوام الـثالثـة
املـ ــاضـيـ ــة—مم ـ ــا يعـك ــس االثـ ــار الـتـي تـت ـ ــركهـ ــا احلـ ــرب و
الصعوبات االقتصادية على العائلة ،التي تعتبر وحدة بناء
اجملـتمع املـسلـم .كمـا ان هــذا امليل هـو دلـيل ،كمـا يقـولـون،
على املعتقد الذي ظهر حديثا وهو ان االطفال قد يكونون
يف مــؤسـســات افـضل ح ــاال من وجــودهـم يف االحيــاء الـتي
متزقها احلـرب " .يف العالم العـربي ،تلعب التقـاليد دورا يف
هـذه املسـالـة .ففـي بعض احملـافظـات ،ال تـوجـد هنـالك دور
لاليتـام النه سيكـون من العـار على العـوائل يف ان ال تعتني
باالطفال" كمـا قالت عبيـر مهدي اجللبي ،مـديرة قسم دور
االيـتـ ــام يف وزارة العــمل والـ ـشـ ــؤون االجـتـمـ ــاعـيـ ــة " .ولـكـن
العــوائل تعـانـي من مـشـاكـل اكثــر من قـبل .والـبعـض مـنهـا
يع ــانـي مـن الـتفـكك ".اتـبعــت احلك ــوم ــة يف الع ــام امل ــاضـي
سياسة تـقوم على اساسـها بالدفع القـارب الطفل اليتيم او
املهجــور من اجـل استعـادته مـن املنـشـآت احلكــوميـة .وبـذل
املـســؤولــون جهــودا مـن اجل حتــديــد امــاكـن تــواجــد افــراد
عـوائل اطفـال دور االيتـام وقــدمت لهـم رواتب شهـريــة تبلغ
 35دوالراً عن الـطفل لغـرض العنـايـة بهم " .وهـذا االفضل
بالـنسبـة لالطفال" كـما قـالت جلـبي .و لكن تلـك السيـاسة
كــانت تــواجه خـطـر تــرك االطفــال مهـملـني او يعـانــون من
سوء املعاملة او يكونون عرضة للعنف الذي كانوا يحاولون
اله ــرب مـنه ،كـم ــا يق ــول بعـض م ــوظفـي دور االيـت ــام " .يف
بعـض احل ــاالت ،مـن ال ــواضـح انه ال معـن ــى ان نــضعهـم يف
مكــان ميـكن ان يـتعــرضــوا فـيه الــى االذى مــرة اخــرى" كمــا
ق ــالـت س ــدى راضـي ،م ــدي ــرة الـبـيـت االول للــطفل .بـيـنـت
مقـابالت مع عـدة اطفال يف احـدى دور االيتـام يف الوزيـرية
احد احـياء شـمال بـغداد بـانهـم يف احلقيقـة علـى بينـة من
مـ ــوقف اجملـتـمـع املعـ ــادي لهــم .فقـ ــد قـ ــال احـمـ ــد عـبـ ــاس،
مـتحدثـا بثبـات ،وعيـناه مـثبتتـان الى االمـام بان امه مـاتت
وهـي يف حـ ــالـ ــة الـ ــوالدة وان ابـ ــاه قـ ــد مـ ــات ب ـطـال " .لقـ ــد
اسـتــشه ــد مع اي ــة اهلل محـمــد بــاق ــر احلكـيـم" كـمــا اضــاف
الصبـي ذو السـتة عـشر عـاما ،مـقدمـا تفـاصيل عـن اجلراح
القـ ــاتلـ ــة ،كـمـ ــا قـ ــال ،الـتـي اصـيــب بهـ ــا والـ ــده يف آب 2003
بتفجيـر النجف اودى بحيـاة اقوى قـادة الشـيعة " .بـالطبع
ال اود ان اكون هنـا .كما ان والـدي لم يكن لـيرغب بـوجودي
هنـا" كمـا قـال احمــد ".لن يكـن هنـالك مـن خيـار" .بعـد ان
غــادر الصـبي الغـرفـة ،قـدم مـديــر دار االيتـام بـسـرعــة قصـة
مختلفـة .عن عباس .وبـينت زيارات حـديثة الـى دور االيتام
يف بغــداد منـشـآت نـظيفــة جيــدة التـجهيـز ،معـزولــة طبقـا
للجنـس ،تضم اطفـاال تتـراح اعمـارهم مـن  5الى  18عـاماً.
ان دار االيتـام يف الـوزيـريـة ،الــذي ال ميتلـك اسمـا ،ميـتلك
فـناء داخليـا فسيحـا يحتوي علـى اهداف لكـرة السلـة وكرة
الق ــدم ،وجه ــاز تلفــزيــون كـبـي ــر واجه ــزة اللع ــاب الفـيــديــو،
ومختبـر صغيـر للحاسـبات حيـث يتعلم االطفـال الطبـاعة
واملهــارات االخ ــرى .ولكـن هن ــالك ايـضــا ام ــاكن متـيل الــى
العـنـف .فق ــد ق ــالـت رضـيـ ــة انهـ ــا تع ــرضـت لل ـض ــرب حل ــد
االغـم ــاء م ــرتـني مـن ــذ ان بـ ــدأت يف العـمل يف الـبـيـت االول
للـطفل علـى أيـدي النـزالء عـام  2004.واملـشـاجـرات تنـدلع
يــوميـا تقــريبــا ،كمـا ان االطفـال غــالبـا مـا يهـربــون ،ليعـاد
جلــبهـم مـن قــبل الـ ـش ــرطـ ــة " .انهــم اطف ــال اخـ ــذ العــنف
وال ــديهـم او ممـن ك ــان ــوا يعـي ـش ــون يف ش ــوارع عـنـيف ــة و ال
يعـرفـون اال العـنف" كمـا قـالـت .يف دار االيتـام يف الـوزيـريـة،
انعكـس ذلك اجلـو يف رسـومـات مـن قبل صالح صـالـح التي
كانت مـعلقة يف انحـاء املنشـاة .فالنـزيل ذو الثـمانيـة اعوام،
كمــا قــال مــات والــداه "مـيتــة طـبيـعيــة" وهـي الالزمــة الـتي
غـالبا ما سمعتها من االيتام الـذين كان والدوهم قد ماتوا
مـيـتــة عـنـيفــة .تـبـني احــدى رســوم ــاته ،الـتـي اجن ــزت بقلـم
التـاشيـر ،خـارطـة العـراق بسـلسلـة معـدنيـة سـميكـة حتيط
به ـ ــا و علـم ال ـ ــواليـت املــتح ـ ــدة عل ـ ــى الـقفـل " .الع ـ ــراق يف
االغالل" كـمـ ــا تق ــول يف اخلــط الع ــربـي .ويـبـني رسـم اخ ــر
ام ــراة ورجل يحـمالن نع ـشــا خــارج بـنــاي ــة مكـتــوبـ ـاً علـيه "
مشرحة بغداد" .همام محمد ،الذي كان عندها يف التاسعة
مـن عـم ــره ،الي ــام يف ش ــوارع امل ــديـن ــة احمل ــاص ــرة و لــم يكـن
هنـالـك من مكــان يلتجـئ اليه .وجـده قـائـد شـرطـة عـراقي
وجلـبه الــى الـبيـت االول للــطفل بـبغــداد ".هــذا ه ــو بيـتي.
ه ــذه هـي ع ــائلـتـي" كـم ــا ق ــال " .اري ــد ان ابق ــى هـن ــا بقـي ــة
حياتي".
عن :الواشنطن بوست

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

القـبـــض عىل بــــاكـــسـتــــانـيـني شـبــــاب يف بــــريــطــــانـيــــا
حتـقق ال ـش ــرطـ ــة مع شــبك ــات ت ــدريـب
اره ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة يف اجـ ـ ـ ــزاء مخ ـتـلف ـ ـ ــة مــن
ب ــريـط ــانـي ــا ممـن يخ ـش ــى ان يـن ـشـئ ــوا
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة مــن االسـالم ـيــني
املـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرف ــني احملـلـ ـي ــني .حـ ـي ــث ادت
التحقيقـات الى قيـام ضباط مكـافحة
االرهـاب بـاعتقـال أربعــة عشـر شخصـاً
يف وقت متأخر من يوم اجلمعة.
كمــا اغلـقت الـشــرطــة مــدرســة تقع يف
ش ــرق س ــاســيكــس ت ــدي ــره ــا مـن ـظـم ــة
خـيـ ــريـ ــة اسالمـيـ ــة تـ ــدعـ ــى اجلـ ــامعـ ــة
االسالميـة وقــد علـمت االوبـزيـرفـر ان
رجل الــديـن املــسجــون ابــا حـمــزة كــان
ي ـ ــديـ ـ ــر مع ـ ـسـك ـ ــرات االره ـ ــاب س ـ ــرا يف
ح ــدائقهــا حـيث كــان يــدرب رج ــال من
املـسلـمني الـشبـاب ليـصبحـوا فـدائـيني
ويحملوا السالح.
لـم يـتـم اعــتقـ ــال احـ ــد مـن اجلـ ــامعـ ــة
االسالميـة واكــد ت الشـرطـة ان جـميع
عناصـرها كـانوا متـعاونني بـالكامل يف
التحـقيقـات .قــامت الـشـرطـة بـانـشـاء
مخ ـيــم يف امل ـن ــطق ـ ــة ح ـ ــول امل ـ ــدرس ـ ــة
للـتـحقــيق بـيـنـم ـ ــا تقـ ــوم بـتـمـ ـشـيــط
مـب ــانـيه ــا .ص ــرحـت املـتح ــدث ــة ب ــاسـم
شـ ــرطـ ــة سـ ــاسـيـك ــس بـ ــان الــبحـث قـ ــد
يستغرق اياما او حتى اسابيع.
يعتقد ان الـرجال االربـعة عشـر الذين
اعتقلوا هم من املسلمني البريطانيني
من اصـول بـاكـستـانيـة .حيـث اعتقلـوا
بعـد عمليـات مراقبـة طويـلة مبسـاعدة
قـسم مـكافـحة اإلرهـاب واإلستخـبارات
الـبــريـطــانـيــة الــداخلـي ـةَ يف الـشــرطــة
البــريـط ــانيــة .وهـم اليــوم محـتجــزون
حتــت احل ـ ــراس ـ ــة يف م ـ ــرك ـ ــز ش ـ ــرط ـ ــة

بادنغتون.
ذك ــرت املـص ــادر االمـنـي ــة ب ــانه لـم يكـن
ه ـنـ ـ ــالـك اي دل ــيل بـ ـ ــان اي نـ ـ ــوع مــن
الـهجـمـ ــات االرهـ ــابـيـ ــة كـ ــان وشـيـكـ ــا.
وبـالــرغم من عـدم اعـالن الشـرطـة عن
سـبـب اعـتق ــالهـم .اال انه مـن ال ــواضح
ان االعتقـاالت غيـر مـتعلقـة بـاملـؤامـرة
امل ــزع ــوم ــة السق ــاط الـط ــائ ــرات عـب ــر
االطلسي او تفجيرات 7./7
وصف م ـسـ ــؤول يف مك ــافح ــة االره ــاب
االعــتق ــاالت بـ ــانه ــا "ج ــزء مـن خ ـط ــة
جديدة" يف الهجوم على االرهابيني يف
بـريطانـيا .خطـة تستـهدف نشـاطاتهم
غـي ـ ــر القـ ــانـ ــونـيـ ــة .فـ ــاالمـ ــر اليــتعـلق
بعـرقلـة او افـشـال مـؤامــراتهم فحـسب
بـل بـ ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ــت الـفـ ـ ـ ـ ـ ــرص عـلـ ـ ـيـه ـ ــم
للتـخطـيط لـتلك الـهجمـات .واضـاف
"ان اولـئك الــذين يـؤسـسـون مخـيمـات
اره ــابـي ــة هـم حتـت م ــراقـبـتـن ــا ب ـشـكل
كبير".
كمـا اضـافـت املصـادر انهـم اليتـكلمـون
عن مخيمـات ذات طراز عسـكري فقط
لـكن قــواعــد يـلتـقي فـيه ــا املتـطــرفــون
الـديـنيــون لتـلقني الـشبــاب ليـصبحـوا
مـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرف ــني ويـ ـنـفـ ـ ـ ـ ــذوا االعـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
االنتحارية..
رفـضـت املـصــادر ذكــر ع ــدد املعــسكــرات
التـي كانـوا يتحـرون عنهـا لكنهـا اكدت
ب ــانه ــا ع ــدي ــدة عـب ــر املـمـلك ــة املـتح ــدة
ومنتشرة يف املدن والضواحي.
علـمـت االوبــزرف ــر ان تلـك املع ــسكــرات
وج ـ ـ ــدت يف مـ ـن ـ ـ ــاطـق مـ ـنـع ـ ـ ــزل ـ ـ ــة م ــن
بريطانيا من ضمنها اسكتالندا وويلز
وحـي اليـك .حـيـث يـ ـشـك مـنـ ــذ فـتـ ــرة

طــويلــة ان اب ــا حمــزة اســس مثـل تلك
اخمليمات التدريبيـة يف بريكون بيكونز
يف ويلـ ـ ــز وم ـ ـ ــوقع ـ ـ ـاً غ ـيـ ـ ــر مـعلـ ـ ــوم يف
اسكــوتالن ــدا .وثيـت ان يف االقل اثـنني
من مفجـري ال 7/7كانـوا يذهـبون يف
رحالت الــى شـمــال مــديـن ــة ويلــز قـبل
ق ـيـ ـ ــامهــم بـ ـ ــال ـتـفج ـيـ ـ ــرات يف ل ـنـ ـ ــدن.
ويعـتقــد ان اسـتعـمــال تـلك اخملـيـمــات
التدريبيـة يلعب دورا اساسيـا يف تهيئة
املتطرفني الشباب.
قـالـت النــاطقـة بــاسم وزارة الــداخليـة
جـ ــون ريـ ــد " انهـم دائـمـ ــا علـ ــى اطالع
كامل بـالتطورات فيمـا يخص عمليات
مكافحة االرهاب".
ذكـ ــر مه ــدي بــيالنـي ص ــاحـب وم ــدي ــر
مـطعم تشـاينـا حيث مت اعتقـال ثالثة
من الـرجـال .بــان جمـاعـة مــؤلفــة من
ح ــوالـي خـم ـس ــة ع ـش ــر رجال وول ــديـن
صغـيـ ــريـن كـ ــانـ ــوا يــتعـ ـشـ ــون حـ ــوالـي
الـتـ ــاسعـ ــة لــيال يـ ــوم اجلــمعـ ــة .كـ ــانـت
اع ـمـ ـ ــارهــم ت ـتـ ـ ــراوح بــني اخل ـمـ ـ ـسـ ـ ــة
والعـشـريـن واخلمـسـة والـثالثني عـامـا
وكان بـعضهم يـرتدي الـزي االسالمي.
وبع ــد ح ــوالـي س ــاع ــة اقـتحـم ح ــوالـي
خ ـم ـ ـســني ش ـ ــرط ـيـ ـ ـاً املـك ـ ــان وق ـ ــام ـ ــوا
بـ ــاعــتقـ ــال املـ ـشـتــبهــني وكل الـ ــزبـ ــائـن
املوجـودين يف الداخـل .واضاف بيالني
" اسـتـم ــرت ال ـش ــرط ــة ب ــالــتحقــيق مع
اجلـم ــاع ــة حل ــوالـي ال ـس ــاعـتـني وك ــان
الرجال يف منتهى الهدوء".
ويف تطـورات مـنفصلـة قـامـت الشـرطـة
بـاعـتقـال رجـلني يف مـانـشــستـر ضـمن
عمليات مكافحة االرهاب.

بقلم /جيمي ادوارد وأنتوني بارنيت
ومارك تاونسيند ويورني خان
ترجمة /مروة وضاء

عن :الغارديان

املــعـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة اخلـــــــــطـــــــــــــــــأ
ه ـنـ ـ ـ ــاك الع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن االره ـ ـ ــاب ـيــني
يـختـبئــون يف كهــوف جبـال بـاكــستـان
ولكن نـواب اكبر خـان ( 79سنة) زعيم
قـبيلــة البلـوش وهـو سيـاسي ثـائـر لم
يكن واحداً من هؤالء اإلرهابيني.
تـويف هـذا القـائــد ولكن احملــافظـة يف
مـنــطق ــة بلــوشـي ـسـتــان وهـي مــديـنــة
غـنـي ــة تعـيــش يف حــالــة فــوض ــى بعــد
عـمليـة عـسكـريــة غيـر واضحـة خالل
ال ـ ــشهـ ـ ــر املـ ـ ــاض ــي ،وعقــب ب ـيـ ـ ــانـ ـ ــات
حك ــوميــة مـتنــاقـض ــة يتـضح اآلن ان
جثـة خان قد دفـنت يف مكان خفي يف
اح ــد جـب ــال احمل ــافـظ ــة وان الغـضـب

ضد احلكـومة يف هـذه احملافظـة أخذ
بالظهور اليوم وبشكل بارز.
ان أخ ــر م ــا حتـتـ ــاجه ب ــاك ـسـت ــان ه ــو
الـزيـادة يف العنـف واضطهـاد البلـوش
ومدينتهم!
وذلك مـا يـأتـي من خـالل التحـديـات
املـه ـم ـ ـ ــة ال ـتــي ت ـ ـ ــواجـه ب ـ ـ ــاكـ ـ ـس ـت ـ ـ ــان
كـ ــالـتـ ــراجع يف الـ ــوضع االقـت ـصـ ــادي
وال ـضـعف يف الـنـمـ ــو ال ـ ــدميقـ ــراطـي
اقـامــة معــامل اسلحـة نـوويـة خـطـرة
مبـ ــا فــيهـ ــا اسـتـيـ ــراد تـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا
القنابل.
هنـالك امور أكثر أهمية لدى اجليش

الباكستـاني باالمكان القـيام بها بدالً
من مـطاردة خـان واتبـاعه علـى سبيل
املثال :مواجهة عصابات طالبان وهي
حتـاول عبـور احلــدود من افغـانـستـان
ملـ ــواجهـ ــة القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة داخل
األراضي البـاكستـانية ،بـاالضافـة الى
قتـال قــوات حلـف النـاتـو مـع اجلنـود
االفغـان ،وهـذا األمـر يــدفع الـى مـنع
مجـ ــامــيع كـ ـشـمـيـ ــر الـبـ ــاكـ ـسـتـ ــانـيـ ــة
اإلرهــابيـة الـتي بـقيـت متـواجــدة من
خالل فتح مكاتب لهـا حتت مسميات
جـ ــديـ ــدة وبـتـ ــدخـل ضعــيف مـن قــبل
الــسلـطــات الـبــاك ـسـتــانـي ــة ،ويف االقل

القيـام بجهود خطـرة من اجل العثور ترجمة :عمران السعيدي
علــى ابـن الدن والق ــاء القـبــض علـيه
وذلك ما قـامت به تلك القوات خالل مع بقـاء الــدعم االمـريـكي مـضمـونـاً
الـ ـ ـس ـن ـ ـ ــوات األربـع امل ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى للحكـومة الباكستانـية ويبقى مشرف
يف حـ ـ ــالـ ـ ــة حـ ـ ــرجـ ـ ــة مل ـ ـ ــواجه ـ ـ ــة تلـك
األراضي الباكستانية.
وان أي جهـ ــد مـن هـ ــذا الـنـ ــوع سـ ــوف التحديات احليوية.
يثـير املعارضة يف مكان آخر بني أفراد وحـني جـ ــاء مـ ـشـ ــرف الـ ــى الـ ــواليـ ــات
اجلـيش البـاكستـاني وهو األمـر الذي املــتحـ ــدة كـ ــان يـتـمـنـ ــى ان يـ ــرحــب به
يهـتم به كـثيـراً الــرئيـس البـاكـستــاني كقـائد حـرب على اإلرهـاب ولكن حني
بـرويــز مشـرّف ومع تـأثـر االنتخـابـات عــاد الــى الــوطـن تـصــرفـت حكــومـته
يف هذا األمـر فان احزاب املعارضة قد وكـأنهـا حـديقــة دكتـاتـوريـة عـسكـريـة
منعت مـن ممارسة نـشاطاتـها وبشكل متنوعة االجتاهات.
مباشر.
عن :نيويورك تاميز

