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مع اله��دوء الن�ض��بي للأو�ض��اع وانخفا���ض معدل 
االنفجارات يف العراق، بداأ بع�ض اليهود العراقيني 
اإىل  بالع��ودة  واإ�رسائي��ل  بريطاني��ا  املقيم��ني يف 
العراق.  "�ض��كر "ي�ض��ري بيًتا يف الع��راق يعد �رساء 
بي��ت يف الع��راق اأمًرا غريًب��ا، لكنه يعك���ض اجتاًها 
بني اليهود يف ال�ض��نوات االأخرية، وبخا�ض��ة الذين 
ا�ض��تقروا يف اإ�رسائي��ل اأو بريطاني��ا. راأى »اإدوي��ن 
�ض��كر«، وهو يهودي عراقي مقي��م يف لندن، هزمية 
داع���ض يف الع��راق، اأواخر 2017، نباأ �ض��عيًدا يعيد 
اإلي��ه اآم��ال العودة اإىل العراق ال��ذي غادره منذ 45 
عاًم��ا. وق��د ب��داأ �ض��كر يف اتخ��اذ خط��وات العودة 
من��ذ عام��ني حني ا�ض��رى بيًت��ا يف �ض��مال العراق 
ا منذ عقود  لي�ضبح اأول يهودي ي�ضري منزاًل عراقيًّ
طويلة. يقول »�ض��كر« )62 عاًم��ا( اإنه يعرف يهوًدا 
اآخرين من اأ�ض��ول عراقية زاروا البلد يف ال�ضنوات 
االأخ��رية، غري اأن��ه ال يظن اأن »جمنوًن��ا اآخر« غريه 
ا�ض��رى بيًتا يف العراق لي�ضتقر فيه يوًما. كان قرار 
لن��ي من جمرد �ض��ائح اإىل  ا حوَّ ال���رساء فع��ًل رمزيًّ

رج��ل يري��د اال�ض��تقرار يف العراق .  يع��د �رساء بيت 
يف الع��راق اأم��ًرا غريًبا، لكن��ه يعك���ض اجتاًها بني 
اليهود يف ال�ضنوات االأخرية، وبخا�ضة اأولئك الذين 
غادروا العراق وا�ض��تقروا يف اإ�رسائيل اأو بريطانيا. 
بداأ التفكري يف العودة عام 2003، يف اأعقاب عزل 
املقبور �ض��دام ح�ض��ني، وجت��دد التفك��ري ثانية يف 
ع��ام 2017 مع انخفا�ض مع��دل االنفجارات التي 
حتدث يف العراق، ح�ضبما يورد املقال.  يف دي�ضمرب 
2016، يف »ي��وم الع��راق«، وه��و معر�ض ثقايف 
نظم��ه الط��لب العراقي��ون يف الكلي��ة االإمربيالية 
بلندن، انده�ض اأع�ض��اء اجلالي��ة اليهودية يف لندن 
لتلقيه��م دعوات لعر���ض كتبهم ع��ن تاريخ اليهود 
العراقي��ني. يق��ول »ديفي��د دنغ��ور«، يه��ودي مقيم 
يف لن��دن، اإن الك�ض��ك العراق��ي كان االأكرث �ض��عبية 
يف املعر���ض، وبيعت م��ن خلله كثري م��ن الكتب. 
ولد »دنغ��ور« يف العراق عام 1948، وتركها وهو 
يف العا�رسة. ي�ض��يف »دنغور« اأن ال�ض��فري العراقي 
مل ي�ض��عر باحلرج لكون الكتب املعرو�ض��ة مطبوعة 

يف اإ�رسائيل.
روائية يهودية تبحث عن االأ�ضول

تق��ول الروائية »ت�ض��يونيت فّتال« ع��ن كيفية روؤية 
العراقي��ني له��ا، »يرونن��ي ابن��ة لوالدي��ن عراقيني 
تفتق��د وطنه��ا. بالن�ض��بة اإليهم اأنا ع�ض��و يف االأمة 
العراقي��ة«. اأم��ا الروائي��ة »ت�ض��يونيت فّت��ال« التي 
هاجر والداها من الع��راق اإىل اإ�رسائيل، فلم تتخيل 
اأن روايته��ا االأوىل الت��ي ميك��ن ترجمة ا�ض��مها اإىل 
»ال�ض��ور املعلق��ة عل��ى احلائ��ط« الت��ي حتك��ي عن 
اليهود يف العراق يف القرن املا�ض��ي، �ضت�ضبح من 
الروايات االأكرث مبيًعا يف الع��راق. ُترِجَمت الرواية 
م��ن العربي��ة اإىل العربي��ة يف 2017 لت�ض��بح اأول 

كتاب اإ�رسائيلي ُين�رَس يف العراق.
تق��ول »فت��ال«: »حني كتب��ت الرواية كن��ت اأريد اأن 
اأت�ض��ل مع ج��ذوري العراقي��ة -اليهودية، مل يخطر 
��ا«.  ببايل اأن م�ض��لمني يف العراق �ض��يقروؤونها اأي�ضً
ولكن يف ع�رس و�ض��ائل التوا�ضل االجتماعية �ضمع 
��اب وال�ض��حفيون العراقي��ون ع��ن  املثقف��ون والُكتَّ
الرواي��ة حتى قب��ل اأن ُتَرَج��م، وبداأوا يناق�ض��ونها 
عل��ى في�ض��بوك، ويف اجلرائ��د واجلامع��ات. وع��ن 
كيفية روؤي��ة العراقيني لها، تقول »فتال«:  يرونني 
ابنة لوالدين عراقيني تفتقد وطنها االأول. بالن�ض��بة 
اإليهم اأنا ع�ض��و يف االأمة العراقية، ويرون يفَّ دليًل 
عل��ى اأن ع��راق االأم���ض ال��ذي يفتقدون��ه، مل يختِف 
اأو ُين���َض . تق��ول »فت��ال« اإنه��ا �ض��عرت اأن »التابو« 
املرتب��ط بالعلقات ب��ني االإ�رسائيليني والعراقيني 
ب��داأ ينك���رس. نح��ن نتح��دث عل��ى في�ض��بوك ب�ض��كل 
مفتوح، وب�ض��ورة يومية، وت�ض��يف اأن اأ�ض��دقاءها 
العراقيني يقولون له��ا اإن العراق اأظلم بعد اأن اأُجرِبَ 
اليه��ود على مغادرتها، واأنهم يريدون اأن ي�ض��وبوا 
الو�ض��ع باإع��ادة اليه��ود اإىل الع��راق. اأم��ا الروابط 
ب��ني الباحث��ني يف الع��راق واليه��ود العراقيني يف 
اإ�رسائي��ل، فق��د و�ض��ع اأ�ضا�ض��ها »�ض��مونيل موريه« 
ال��ذي ولد يف بغداد، وح�ض��ل على جائ��زة اإ�رسائيل 
يف درا�ض��ات ال���رسق االأو�ض��ط، وت��ويف يف 2017. 
وك�ضف املديح الذي ُن�رِس يف العراق عقب وفاته عن 

اال�ضتياق اإىل ا�ضتعادة العلقات.
وا عن اأ�ض��فهم لفقدان  تقول »فتال«: لقد رثوه، وعربَّ
��ا بارع��ني مثله، والأن��ه مل تتح له  الع��راق اأ�ضخا�ضً

فر�ضة روؤية بغداد جمدًدا.
تاريخ من االزدهار واخلوف

ال ين�ضى اأحد ماأ�ضاة  »الفرهود«، ولكن »�ضكر« الذي 
عا�ض مع اأ�رسته يف العراق يتذكر الوقت الذي عا�ض 

فيه العرب واليهود يف �ضلم.
كان املجتم��ع اليهودي يف الع��راق واحًدا من اأقدم 
املجتمع��ات اليهودي��ة يف الع��امل، ويف ذروته، يف 
و�ض��ط القرن املا�ض��ي، بلغ عدد اأع�ضائه 150 األف 
�ضخ�ض. وميتزج اال�ض��طهاد واخلوف مع االزدهار 

االقت�ض��ادي وال�ضيا�ضي والثقايف يف تاريخ اليهود 
يف الع��راق. يف ثلثينيات الق��رن الع�رسين، عندما 
انته��ى االنت��داب الربيط��اين وح�ض��ل الع��راق على 
ا�ض��تقلله، اأ�ض��بح اليه��ود مهددي��ن. ومتثلت اأ�ض��واأ 
��ا لليه��ود العراقي��ني يف مذبحة  اللحظ��ات تاريخيًّ
»الفره��ود« عن��ف ونه��ب ن�ض��بت ع��ام 1941 يف 
بغ��داد، وا�ض��تهدفت اليهود خ��لل احتفاله��م بعيد 
اأو  الع���رسات  فيه��ا  وُقِت��ل  اليه��ودي،  ال�ض��فوعوت 
املئات م��ن اليه��ود(، واإعدام رجل االأعمال �ض��فيق 
عد���ض يف ع��ام 1948 بع��د اتهام��ه ببيع اأ�ض��لحة 
الإ�رسائي��ل. يف ع��ام 1951، هاج��ر معظ��م اليهود 
العراقي��ون اإىل اإ�رسائي��ل، وتبعه��م م��ن تبق��وا يف 
الع��راق  يف  يعي���ض  ال  والي��وم  اللحق��ة.  العق��ود 
�ض��وى القلي��ل م��ن اليهود.  »ي�ض��عب تقب��ل حقيقة 
اأنن��ا رحلن��ا، اأننا م�ض��ينا اإىل االأبد«. ه��ذا ما يقوله 
»�ض��كر« الذي عا�ض مع اأ�رسته يف العراق حتى عام 
1971. »اأ�ض��عر اأنن��ي م�ض��وؤول ع��ن احلف��اظ على 
الرواب��ط اليهودي��ة به��ذا البل��د الأن حكايتنا هناك 

مل تنتِه بعد«. ذهب »�ض��كر« اإىل العراق قبل عامني، 
وزار املن��زل ال��ذي ترعرع فيه، واأح��د معابد بغداد 
��ت وجددت، ولكن��ه كان خالًيا  َ اليهودي��ة التي ُرممِّ
من الزوار. رغم اأن اأحًدا ال ين�ضى ماأ�ضاة »الفرهود«، 
فاإن »�ضكر« يف�ضل اأن يتذكر العراق الذي عا�ض فيه 
الع��رب واليهود يف �ض��لم. وهو يبح��ث عن �رسكاء 
ي�ض��تعيد معه��م العلق��ات. ويقول »�ض��كر« اإنه يرى 
تغي��رًيا كب��رًيا يف موق��ف العراقيني جت��اه اليهود. 
اإنهم ي�ض��عرون اأنهم فقدوا جمتمًعا قيًما، ويعرفون 

ا من املجتمع هناك . باأن اليهود �ضكلوا جزًءا مهمًّ
بع�ض��هم ي�ض��عر باحلنني كثري من اليهود العراقيني 
لديه��م ذكري��ات جيدة عن احلياة هن��اك، ومل تذبل 
حت��ى بعد مذبح��ة الفره��ود. يف دي�ض��مرب 2017، 
ُعِر���ضَ فيل��م وثائقي بعن��وان »تذك��روا بغداد« يف 
لن��دن، وحكى ق�ض��ة العراق من وجه��ة نظر اليهود 
الذين عا�ض��وا هناك نح��و 2600 عاًما يف الذكرى 
املئ��ة لغزو بريطانيا للدولة العثمانية. يلقي الفيلم 
ال�ض��وء على جودة حياة اليه��ود يف العراق قبل اأن 

ُيط��ردوا منها اأو يف��روا هرًبا. ُيظه��ر الفيلم نزهات 
على نه��ر دجلة، وحف��لت ملكية، وال��رثاء املادي 
والثق��ايف ال��ذي متي��ز ب��ه املجتم��ع اليه��ودي يف 
اأوج اأيام��ه يف العراق. يفتق��د »دنغور« العراق مثل 
»�ض��كر«، ويتذكر فيلت��ه على نهر دجلة حيث ن�ض��اأ. 
كان وال��ده ميتل��ك توكي��ل �رسك��ة »كوكاكوال« يف 
الع��راق، واخت��ريت اأمه ملكة جم��ال بغداد يف عام 
1947. وم��ا زالت �ض��ور اأمه تظه��ر على املواقع 
العراقي��ة تعب��رًيا ع��ن احلن��ني اإىل املا�ض��ي. يقول 
»دنغ��ور«: »م��ا زال الع��راق يف دمن��ا وعظامن��ا«.  
ح���رس وفد من ال�ض��فارة العراقية يف لندن العر�ض 
وا عن تطلعه��م اإىل اليوم الذي  االأول للفيل��م، وع��ربَّ

ي�ضتطيع فيه اليهود العراقيون زيارة العراق.
وقد ب��داأ »دنغور« يف تطبي��ع العلقات مع العراق، 
فف��ي اأثناء اإقامته يف لندن �ض��وَّت يف االنتخابات 
الربملاني��ة العراقي��ة. ويق��ول اإن يه��وًدا عراقي��ني 
اآخرين قدموا اأوراقهم للح�ضول على جوازات �ضفر، 

واإن كان دون جدوى حتى االآن.

 حنين للوطن بعد غربة طويلة.. يهود العراق يحطون مرة اخرى على ارضه 

شكر اول يهودي يشتري منزال عراقيا بعد عقودا طويلة
الجورنال – متابعة 

مسيحيو العراق يطالبون بقانون يرد امالكهم المسلوبة 

عصابات السطو والسرقة في بغداد تجند عماال أجانب

مدون الموصل: تعلمت الحصانة الرقمية من النت كي ال يكشفني داعش

يونادم  النيابية،  "الرافدين"  كتلة  رئي�ض  وقال 
ت�رسيع  اإىل  ي�ضعى  امل�ضيحي  "املكون  اإّن  كنا، 
جميع  يف  النظر  الإع��ادة  جلنة  بت�ضكيل  قانون 
اإىل  الإعادتها  االأم��لك  تقييم  واإع���ادة  البيوع، 
اأ�ضحابها بعد انعقاد الربملان اجلديد"، مو�ضحًا 
جلنة  بت�ضكيل  الدولة  يلزم  املقرح  "القانون  اأّن 
واإذا مل يثبت  للنظر مباآالت عقارات امل�ضيحيني، 
وجود ورثة يذهب العقار اإىل ملكية الدولة". واأكد 
"�رسقة  اأّن  العراقي يف ت�رسيح �ضحايف  النائب 
وقت  يف  ح�ضل  م��زورة  ب���اأوراق  وبيعها  ال��دور 
االنفلت االأمني يف البلد. ح�ضب اإح�ضائية قيادة 
عمليات بغداد، فاإن عدد العقارات التي حولت من 
و2010،   2006 عامي  بني  قانوين  �ضند  دون 
ويوؤكد  �ضكنية".  دار  األ��ف   23 من  اأك��رث  بلغت 
م�ضوؤولون يف الدائرة العقارية اغت�ضاب اأكرث من 
57 األف عقار �ضكني مل�ضيحيني، خلل ال�ضنوات 
الدائرة،  يف  م�ضوؤول  وقال  العراق.  يف  املا�ضية 
اإح�ضائية  توجد  "ال  اإّن��ه  اجلديد"،  ل�"العربي 
�ضيطرت  التي  امل�ضيحيني  عقارات  لعدد  ر�ضمية 
التقريبية  االأرق��ام  وامللي�ضيات.  االأح��زاب  عليها 
عقار،  األ��ف   57 من  اأك��رث  على  ال�ضيطرة  توؤكد 
ت�ضجيلها  ومت  م��زورة،  ب��اأوراق  منها  كثري  وبيع 
ر�ضميًا يف الدوائر العقارية باأ�ضماء مالكني جدد، 
واأ�ضار  االأ�ضليني".  باأ�ضحابها  علقتها  واإنهاء 

"�ضعوبة  اإىل  هويته  اإخفاء  طلب  الذي  امل�ضوؤول 
ال�رسعيني،  اأ�ضحابها  اإىل  العقارات  تلك  اإع��ادة 
ب�رسقتها،  يعلمون  ال  امل�ضرين  اأّن  خ�ضو�ضا 
مبينًا  ر�ضمي"،  ب�ضكل  ا�ضروها  مواطنون  وهم 
اأّن "امللف يعد من اأخطر ملفات دائرة العقارات، 
على  حت�ضلت  وقد  عليه،  ت�رسف  خطرية  ومافيا 
ويقلل  العقارات".  تلك  خلل  من  طائلة  اأم��وال 
الربملان  يف  قرار  مترير  اإمكانية  من  قانونيون 
وق��ال  امل�ضيحيني،  متلكات  ب��اإع��ادة  اجل��دي��د 
ل�"العربي  اجلابري،  �ضعدون  القانوين،  اخلبري 
عن  م�ضوؤول  غري  اجلديد  "الربملان  اإّن  اجلديد"، 
ال�ضابق،  الربملان  يعاجلها  مل  وم�ضاكل  اأزم��ات 
خلل  يعالج  مل  امل�ضيحيني  عقارات  ومو�ضوع 
تعود  فالوقائع  ال�ضابقة،  الربملانية  ال���دورات 
"ال  اأّنه  اجلابري  واأكد    ."2006 عام  مطلع  اإىل 
فتح  ال��ربمل��ان  على  يحتم  ق��ان��وين  ن�ض  يوجد 
ملفات وقعت يف زمن الربملان ال�ضابق، لذا فلن 
ي�ضتطيع امل�ضيحيون اإقرار قانون كهذا، خ�ضو�ضًا 
متلكاتهم  �ضلبت  التي  واالأحزاب  امللي�ضيات  اأّن 
الربملان".   مقاعد  من  كبري  ع��دد  على  ت�ضيطر 
ا�ضطهاد  اإىل  تعر�ضوا  امل�ضيحيني  اأّن  اإىل  ي�ضار 
فبعد  املا�ضية،  ال�ضنوات  خلل  العراق  يف  كبري 
ال�ضمال،  "داع�ض" من مناطق  اأن هجرهم تنظيم 
ال�ضطو  االأحزاب وامللي�ضيات من خلل  حاربتهم 
على متلكاتهم وعقاراتهم، ما اأجرب االآالف منهم 

على النزوح خارج البلد.

وال�رسقة  امل�ضلح  ال�ضطو  ع�ضابات  ت��رك  مل 
لها  ي�ضهل  طريقا  بغداد  العراقية  العا�ضمة  يف 
جرائمها اإال �ضلكته، اإذ باتت تبتكر اأ�ضاليب جديدة 
الخراق منازل االأغنياء ومعرفة مكامن �ضعفها 
و�ضبل الدخول اإليها واخلروج منها دون انك�ضاف 

اأمرهم.
ببغداد  راق��ي��ة  اأح��ي��اء  �ضهدتها  ال��ت��ي  اجل��رائ��م 
االأ�ضابيع  خلل  وزيونة  والريموك  كاملن�ضور 
االأخرية، متت باأ�ضلوب جديد يتمثل باالتفاق مع 
اأجل  من  واأجانب  عراقيني  و�ضيانة  بناء  عمال 

ت�ضهيل مهمة ال�رسقة.
و�ضط  املن�ضور  �رسطة  مركز  يف  �ضابط  ويوؤكد   
املركز  يف  امل�ضجلة  ال�رسقات  بع�ض  اأن  بغداد، 
ويقومون  املنازل  يدخلون  عمال  مب�ضاعدة  متت 
بال�رسقة ب�ضكل مبا�رس، اأو باالتفاق مع ع�ضابات 
�ضهد  املن�ضور  يف  املتنبي  حي  اأن  مبينا  اأك��رب، 
االأ�ضبوع املا�ضي جرمية �ضطو م�ضلحة باالتفاق 

مع عمال بناء دخلوا منزال بذريعة ترميمه.

 وي�ضري اإىل اأن العمال قّيدوا اأ�ضحاب املنزل الذي 
بالع�ضابة  يت�ضلوا  اأن  قبل  ذهب  ل�ضائغ  يعود 
مبالغ  على  وا�ضتولت  باأ�ضلحتها  ج��اءت  التي 
مو�ضحا  ال��ذه��ب،  م��ن  ك��ب��رية  وكميات  مالية 
خلل  من  العمال  اأح��د  اإىل  تعرفت  ال�رسطة  اأن 
الأن  جم��اور،  ملنزل  التابعة  املراقبة  كامريات 

الع�ضابة اأتلفت كامريات املنزل الذي �رسقته.
وقد  االأوىل،  لي�ضت  اجلرمية  ه��ذه  اأّن  ويو�ضح 
املخيف  االنت�ضار  ظ��ل  يف  االأخ����رية  ت��ك��ون  ال 
م��وؤك��دا  امل�ضلح،  وال�ضطو  ال�رسقة  لع�ضابات 
بالعمال  ت�ضتعني  ب��داأت  الع�ضابات  بع�ض  اأن 
وال�رسكات  املنازل  يف  يعملون  الذين  االأجانب 
من اأجل ت�ضهيل �رسقتها. ويف ال�ضاأن ذاته، يقول 
اإّن ع�ضابة من  العراقي عادل اجلبوري  املواطن 
حي  يف  �ضقيقه  منزل  ب�رسقة  قامت  اأفراد  ثلثة 
اأفراد الع�ضابة طرقوا  اأّن  الريموك ببغداد، موؤكدا 
اأجل  اإنهم عمال كهرباء جاءوا من  الباب وقالوا 
اإعادة �ضبط عداد املنزل وفقا للتعليمات اجلديدة 

جلباية اأموال الكهرباء.
حقائبهم  فتحوا  العمال  دخ��ول  "بعد  وي�ضيف 

�ضطو  بعملية  وقاموا  اأ�ضلحتهم  منها  واأخرجوا 
م�ضلح يف و�ضح النهار"، وي�ضيف "�رسقوا مبلغا 
يعادل  )ما  دينار عراقي  مليون   20 قدره  ماليا 

اأمريكي(. األف دوالر   16
لي�ضت  اأخي  منزل  على  ال�ضطو  "حادثة  ويتابع 
اجلرمية الوحيدة التي حتدث يف بغداد"، مبينا اأن 
االأ�ضابيع االأخرية �ضهدت ازديادا وا�ضحا يف هذا 

النوع من اجلرائم.
ل�رسقات  تعر�ضت  املنازل  بع�ض  اأن  ويو�ضح 
طاولت حمتوياتها من االأثاث واالأجهزة من قبل 
مثل  اأن  موؤكًدا  لرميمها،  ا�ضتلموها  بناء  عمال 
الذين  العراقيني  هذه ال�رسقات حتدث يف منازل 
كرد�ضتان،  اإقليم  يف  اأو  العراق  خارج  ي�ضكنون 
مهن  واأ�ضحاب  لعمال  منازلهم  ي�ضلمون  لكنهم 

من اأجل ترميمها.
عن  واالآخ��ر  احلني  بني  العراقية  القوات  وتعلن   
وال�ضطو  لل�رسقة  ع�ضابات  على  القب�ض  اإلقاء 
املخيف  االزدي��اد  مينع  مل  ذلك  اأن  اإال  امل�ضلح، 
للجرمية يف العا�ضمة العراقية التي تطاول اأغلب 

اأحيائها.

ا�ضتعادة  العراقية من  االأمن  ان متكنت قوات  بعد 
ال�ضيطرة على املو�ضل بعد معركة �رس�ضة وطويلة 
اآالف  باهظا،  ثمنها  كان  اأ�ضهر  ت�ضعة  ا�ضتغرقت 
مازالت  باالأر�ض  �ضويت  كاملة  واأحياء  القتلى، 
هذا  ولكن  اليوم،  حتى  �ضاكنيها  جثث  حتت�ضن 
اأ�ضا�ضيا الإعادة ترميم الوحدة  الثمن كان عن�رسا 
العراقية التي تعر�ضت للنهيار بعد العام ٢٠٠٣ 
حماربة  قرر  الذي  حممد  عمر  امل��دون  يقول  كما 

داع�ض على طريقته من خلل التدوين.
جازف  املو�ضل  جامعة  يف  التاريخ  اأ�ضتاذ  عمر 
انقطعت  بعدما  مرا�ضل  يكون  اأن  وق��رر  بحياته 
ال��ع��امل واأ���ض��ب��ح م�ضدر  اأخ��ب��ار امل��و���ض��ل ع��ن 
اإىل  �ضعى  الذي  داع�ض  اإعلم  هو  الوحيد  االأخبار 
 ٥ يوم  االأح��داث  ب��داأت   : ويقول  اإخفاء جم��ازره. 
�ضامراء،  مدينة  هاجم  داع�ض   ،٢٠١٤ حزيران 
التجوال  حظر  فر�ضت  االأمنية  ال�ضلطات  ولكن 
اأخباراً  ن�ضمع  منازلنا  يف  بقينا  املو�ضل،  يف 
قريب  ر�ضا�ض  اإط��لق  اأ���ض��وات  مع  متناق�ضة 
ال�ضكان  وبداأ  غريب  هدوء  �ضاد  يوم  وبعد  وبعيد، 
ولكن  يجري،  ما  ملعرفة  ال�ضوارع  اىل  يخرجون 
الدويل  املو�ضل  فندق  ا�ضتهدف  عظيما  انفجارا 
التفجري  ان  ليتبني  املدينة  يف  الرعب  اثار  م�ضاًء 
الفندق،  التي متركزت يف  ا�ضتهدف قيادة اجلي�ض 
للمدينة  االأمي��ن  اجلانب  اأ�ضبح  التفجري  هذا  بعد 
حتت قب�ضة داع�ض متاما. ولكن اجلانب االأي�رس ما 
الذي بداأ بق�ضف اجلانب  زال حتت قب�ضة اجلي�ض 
بها  يزودهم  كان  خاطئة  معلومات  وفق  االأمين 
يعمل  طه  ابو  ال�ضلم  عبد  حممد  يدعى  �ضخ�ض 

يعمل  انه  الحقا  تبني  ولكن  االأمنية،  القوات  مع 
خاطئة  معلومات  يعطي  وكان  اي�ضا،  داع�ض  مع 
القنابل  ف�ضقطت  االإرهابيني  اأماكن  عن  للجي�ض 
االأهايل  غ�ضب  زاد  ولهذا  املدنيني  ال�ضكان  على 
اليه  ت�ضعى  كانت  ما  وهذا  االأمنية  القوات  على 

داع�ض، ا�ضتخدمت اجلي�ض مل�ضلحتها.
داع�ض  اأك��م��ل  ي��وم ١٠ ح��زي��ران  وا���ض��اف  يف 
�ضيطرته على اجلانب االأي�رس، وت�ضارعت االأحداث 
تنت�رس  اإعلمية  نقاط  فهناك  دراماتيكي،  ب�ضكل 
وان�ضم  ال�ضجناء  �رساح  اإط��لق  ومت  االأحياء،  يف 
اإع���دام  مت  كما  االإره��اب��ي��ني،  اىل  منهم  الكثري 
الع�رسات من �ضكان املدينة الذين كانوا يعتربون 
اعداء للإرهابيني، ويف ١٣ حزيران اأ�ضدر داع�ض 
ب�ضكل  ليعلن  املدينة  بوثيقة  ال�ضهرية  وثيقته 
التنظيم احكم  ان  للعامل ول�ضكان املو�ضل  ر�ضمي 
اكتب  لو مل   : املدينة.   وتابع عمر  �ضيطرته على 
داخل  جرى  ملا  حقيقية  رواي��ة  هناك  كانت  ملا 
املو�ضل، كتبت بطريقة مهنية بعيدة عن العواطف 
امل�ضافات  واأقي�ض  ا�ضاهد  ما  انقل  االإمكان،  قدر 
مل  ولو  مهم،  يجري  ما  الن  بدقة  االأ�ضماء  واكتب 
رواية  هي  فقط  واحدة  رواية  هناك  لكانت  اكتب 
داع�������ض.     وا���ض��اف ب���داأت اأط���ور مهاراتي يف 
املخت�ضة  املواقع  ت�ضفح  عرب  الرقمية  احلماية 
على االنرنت كي احمي نف�ضي من االخراق ومن 
مواقع  اإىل  الدخول  اأجتنب  وكنت  مكاين  اكت�ضاف 
حا�ضوب  جهازا  عندي  وك��ان  كثرية  الكرونية 
وا�ضح  االأول يف مكان  اجلهاز  ا�ضع  كنت  اثنان، 
كي ابعد ال�ضبهة عني حينما يقوم عنا�رس التنظيم 
بعمليات التفتي�ض املفاجئ الأنهم ال ي�ضدقون ان 
اأحدا ال ميتلك جهاز حا�ضوب ومل اربطه باالنرنت، 

اأما اجلهاز الثاين الذي كنت اجنز عليه تدويناتي 
فكنت اأخفيه يف مكان �رسي.

م�ضاهداتي  ع��ل��ى  ن�����رست��ه  م��ا  يف  واع��ت��م��دت    
ال�ضخ�ضية، كنت اخرج من املنزل �ضباحا واأعود 
م�ضاًء اأجوب خلل ذلك اأرجاء املدينة وخ�ضو�ضا 
وكان  االإمكان  قدر  الت�ضوير  واح��اول  ا�ضواقها 
فهم  للمعلومات  مهما  م�ضدرا  التاك�ضي  �ضائقو 
اأح��ادي��ث  وي�ضمعون  املدينة  اأرج���اء  يجوبون 
اأ�ضخا�ضا  هناك  اأن  كما  ركابهم،  من  لع�رسات 
اعرفهم منذ �ضنوات ان�ضموا اىل داع�ض بينهم احد 
العلقة  اإبقاء  حاولت  اجلامعة،  يف  طلبتي  من 
اأري��د  اأين  ي�ضعروا  اأن  ودون  بحذر  ولكن  معهم 

احل�ضول على معلومات الأنهم يرتابون لذلك.
االأوىل عندما  انه واجه املوت  مرتني،  واكد عمر 
حول  داع�ض  عنا�رس  احد  من  مهما  خربا  �ضمعت 
مقتل الع�رسات من قادتهم يف غارة جوية اأمريكية 
ن�رستها فورا على �ضفحتي ولكن بعد مدة ق�ضرية 
املذكور روى  االإرهابي  �ضعرت بخطورة ذلك الن 
اأ�ضخا�ض  ب�ضعة  �ضوى  هناك  يكن  ومل  احلادثة 
اأمري  اكت�ضاف  املمكن  من  وكان  منهم  واحد  اأنا 
ب�ضهولة ولهذا قمت بحذف اخلرب من �ضفحتي بعد 
ذاهبا  كنت  الثانية  وامل��رة  ن�رسه.  على  �ضاعات 
عكاب  وادي  منطقة  يف  ال�ضناعية  املنطقة  اىل 
طريقي  اثناء  ت�ضليح،  ور�ضة  خايل  ميتلك  حيث 
مت ق�ضف واحد من اكرب مقرات داع�ض يف املدينة 
وقمت بت�ضوير الق�ضف والدمار ون�ضيت اأن املكان 
االإرهابيني وكان من املمكن  ينت�رس فيه ع�رسات 
اأنهم  ا�ضعر  كنت  ليلة  كل  يف  اأم��ري،  يكت�ضفوا  اأن 
لكنهم  اأمري  اكت�ضفوا  انهم  او  اأمري  �ضيكت�ضفون 
اإح�ضا�ض خميف وكان قلقي  يتلعبون معي وهو 
فوجئت  اأم��ي  عمر:  ويتابع  عائلتي.  على  االأك��رب 
كثريا ومل تكن تعلم مبا كنت اأقوم به رغم اأنني كنت 
اأرافقها اىل االأ�ضواق من اجل الت�ضوير وطلبتي يف 
اجلامعة اأي�ضا واالأ�ضخا�ض الذين عملوا مع داع�ض 
وهم مازالوا اأحياء، فالفيديو االأخري الذي اأ�ضدره 
ا�ضد  اعتربين من  اأعداء دولة اخللفة  داع�ض حول 
�ضنيا  �ضخ�ضا  اأن  يت�ضورون  يكونوا  ومل  اأعدائهم 
ولي�ض  اأخبارهم  ينقل  كان  من  هو  املو�ضل  من 
ينقل  اأن  هدفه   ان  عمر  واكد  م�ضيحيا.  او  �ضيعيا 
املو�ضل من اجلانب املحلي اإىل العاملي، تعريف 
ا�ضم  الأن  عانته  وما  باملو�ضل  ال��دويل  املجتمع 
وال  داع�ض  مع  الغرب  اأذه��ان  يف  ارتبط  املو�ضل 
يعرفون تاريخ املدينة العريق ثقافيا واجتماعيا، 
والفن  الثقافة  بوابة  عرب  ذلك  نحو  خطوات  بداأت 
بعد  الكتب  حول  كبرية  بحملة  قمنا  واملو�ضيقى، 
كارثة احراق املكتبة املركزية، العديد من الدول 
ذلك  مع  تفاعلت  العاملية  واجلامعات  وامل��دن 
اأ�ضابيع  تاأهيلها ويف غ�ضون  اإعادة  و�ضاركوا يف 
ثقافية  �ضخ�ضيات  �ضيبداأ  م�رسوع مهم هو دعوة 
ن�ضاطات  عن  ف�ضل  املو�ضل  زي��ارة  اإىل  عاملية 

مو�ضيقية للتعريف باملدينة.
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 الجورنال -  متابعة 

يسعى مسيحيو العراق إلى 

استصدار قانون يعيد إليهم 

أكثر من 57 ألف عقار صادرتها 

مليشيات مسلحة وأحزاب 

سياسية خالل السنوات 

الماضية، معّلقين آمالهم على 

البرلمان الجديد، في حين يؤكد 

قانونيون صعوبة تطبيق هذا 

القانون، أو حتى صدوره.
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