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 مت��وز يف و�شطه واحلر يف اأوجه، وم�ش�عر الن��س تت�أجج 
ب�شب��ب غي�ب الكهرب���ء وقل��ة اخلدم�ت . مت��وز ب�لن�شبة 
للعراقي��ن �شه��ر الث��ورات، وه��م يف ه��ذا متفق��ون م��ع 
امل�رصي��ن، فف��ي هذا ال�شه��ر اندلعت ث��ورات م�رص التي 
غريت ت�ريخ البالد وغريت وتغري ت�ريخ املنطقة اأي�شً�.

واملظ�ه��رات  واالنقالب���ت   الث��ورات  كل  ت�ريخي��ً� 
واالحداث ال�شي��شية املهمة التي حتدث يف العراق �ُشجلت  
�شم��ن �شهر متوز ال�ش�خ��ن جويً� و�شي��شي��ً�، ليكون �شهر 
متوز العراقي الذي ارتبط بدميوزي اإله اخل�شب واحل�ش�د 

�شهراً للتغيري، وج�ءت ابرز هذه االحداث:
1958 14 متوز 

حرك��ة او ثورة او انقالب،  ا�شتط�عت ان تطيح  ب�ململكة 
العراقية اله��شمية الت��ي اأ�ش�شه� امللك في�شل االأول حتت 
الرع�ي��ة الربيط�ني��ة، مت على اإثره� اإع��دام كل من امللك 
في�شل الث�ين وويل العهد عبد االإله ورئي�س الوزراء نوري 

�شعيد.
ق�م��ت احلرك��ة بت�أ�شي���س اجلمهوري��ة العراقي��ة. وبق��ي 
العراق دولة ا�شرتاكية ذات حزب واحد بحكم االأمر الواقع 
م��ن ع���م 1958 اإىل 2003. تبعت ه��ذه احلركة انقالبً� 
اأط�ح بعبد الكرمي ق��شم، ومت اإعدامه يف انقالب 8 �شب�ط 
1963.  وق��د اختل��ف املوؤرخون يف تقييم نظ�م احلكم 
امللك��ي كم� اختلفوا يف ت�شمي��ة احلركة م� بن االنقالب 

والثورة.
يجم��ع املوؤرخ��ون عل��ى اأن العوام��ل املب����رصة للحركة 
ك�ن��ت ب�شب��ب ردة الفع��ل اجلم�هريي��ة الغ��شب��ة عل��ى 

احت��الل بريط�ني� للع��راق بعد اإ�شق�ط ث��ورة ر�شيد ع�يل 
الكيالين ع�م 1941 واإعدام ال�شب�ط االأحرار والوطنين 
م��ن ال�شب�ط امل�ش�ركن يف الث��ورة، وكذلك من العوامل 
االأخ��رى، هزمية احلكوم���ت العربية يف ح��رب فل�شطن 
اإب���ن ح��رب 1948، ع��الوة عل��ى جمل��ة م��ن العوام��ل 
الداخلية االأخرى كرتدي االأحوال املعي�شية واالجتم�عية 

والتي ميكن اإجم�له� ب�لت�يل:
مر احلكم امللكي بجملة من االإخف�ق�ت اأدى تراكمه� اإىل 
ظهوره مبظهر احلكم الع�جز عن تلبية تطلع�ت اجلم�هري 
وحتقي��ق اأهدافه� واأن احلكم امللك��ي ظهر مبظهر النظ�م 
املرتب��ط مب�ش�ل��ح الربيط�ني��ن �ش��د م�ش�ل��ح ال�شعب. 
وهم ي��رون اأن فر�شيتهم هي من العوامل امل�شببة لقي�م 

"الثورة".
1968 17 متوز 

ق�م هذا االنقالب  يف �شهر متوز/يوليو من ع�م 1968، 
حي��ث مت االط�ح��ة بنظ���م حك��م الرئي���س عب��د الرحمن 
ع�رف يف العراق، وتوىل حزب البعث العربي اال�شرتاكي 
ال�شلط��ة مب� يعرف ب�لثورة البي�ش���ء بقي�دة اأحمد ح�شن 

البكر، ون�ئبه �شدام ح�شن.
ولقد طرد ونفي عبد الرحم��ن ع�رف، رئي�س اجلمهورية، 
وكذل��ك ط�ه��ر يحي��ى رئي���س ال��وزراء، خ��الل انق��الب 
ع�شك��ري مب� ي�شمى حركة 17 متوز 1968 بقي�دة اأحمد 
ح�شن البكر من قبل حزب البعث، والذي و�شل اإىل ال�شلطة 

يف ع�م 1963 وك�ن احلزب يقوده البكر.
30 مت��وز اي بع��د 13 يوم��ً� فقط من االنق��الب ا�شبح 

�ش��دام ب�رصع��ة كب��رية ن�شبيً� ن�ئ��ب رئي���س اجلمهورية، 
دون ان يك��ون �ش�ح��ب خ��ط فك��ري �شي��ش��ي وال زعي��م 
خ��ط ع�شك��ري، ث��م �شع��د اىل رئ��ش��ة اجلمهوري��ة، يف 
مت��وز 1979، على جثث الع�رصات م��ن القي�دات البعثية 
واحلكومي��ة وبع��د تنحي��ة البك��ر الذي قتل فيم��� بعد يف 

ظروف غ�م�شة.
مظ�هرات 2 متوز 2018

�شه��د العراق تظ�هرات واحتج�ج���ت  بداأت �رصارته� من 
حم�فظ��ة الب�رصة لت�شل اىل 13 حم�فظة اخرى ،  خلفت 
ه��ذه املظ�هرات انقط�عً� �شبه ت�م ملدة اربع اي�م وحتى 
ه��ذه اللحظة، وب��ن قتل��ى ،وجرحى ،وعملي���ت تخريب 
لالأموال الع�مة ،وتوقف حركة الطريان يف مط�ر النجف 
الأي���م وت�شفري االج�نب الع�ملن يف حقول النفط ، ا�شدر 
املتظ�هرون عدة مط�ل��ب تراأ�شه� توفري الكهرب�ء وامل�ء 
وت�شغي��ل الع�طل��ن عن العم��ل وامهلوا احلكوم��ة 3 اي�م 
فق��ط لتنفيذه�، حتى ج�ءت االج��راءات الفورية من قبل 
احلكومة التي تتمثل ب�إطالق تخ�شي�ش�ت للب�رصة بقيمة 
3.5 تريليون دين�ر ، و ا�شتخدام التخ�شي�ش�ت املطلقة 
لتحلي��ة املي���ه وف��ك االختن�ق���ت ب�شب��ك�ت الكهرب���ء 
وتوف��ري اخلدم�ت ال�شحية الالزم��ة، اال ان االحتج�ج�ت 
الزال��ت ق�ئمة حتى االن. املتظ�هرون واملحللون حذروا 
م��ن ان تتحول هذه التظ�ه��رات اىل ثورة ع�رمة ، اذ ق�ل 
ق�شي املعت�شم اخلبري الع�شكري واال�شرتاتيجي العراقي،  
ان :" ت���أزم الو�شع وازدي�د حدة التظ�ه��رات وامتداده� 
ملح�فظ�ت جديدة يف الع��راق، االأمر الذي قد يتحول اإىل 

ثورة ع�رمة قد ت�شيح بكل �شيء".
ب�ش��كل  تط��ورت  االحتج�ج���ت  حرك��ة  اإن:"  وا�ش���ف 
خط��ري وو�شل��ت اإىل 13 حم�فظ��ة ودخل��ت اإىل �ش��الح 
الدي��ن و�ش�م��راء وان�شحب��ت القوات االأمني��ة يف كركوك، 
وهن���ك قلق حكوم��ي". وتوقع اأن تت�ش��ع تلك التظ�هرات 
واالحتج�ج���ت لتغ��ري امل�شه��د ال�شي��ش��ي خ��الل االأي�م 
واالأ�ش�بي��ع الق�دم��ة، ومل تع��د هن�ك اأي ثق��ة يف الوعود 

احلكومية الأن كل املح�فظ�ت تع�ين من نف�س امل�ش�كل
وت�ب��ع  اأن :" تل��ك التظ�هرات ترفع ب�ش��كل تقريبي نف�س 
املط�ل��ب وال�شع���رات التي رفعته� من��ذ 5 �شنوات والتي 
قوبل��ت ب�لق��وة من ج�نب احلكومة ثم وع��ود بتنفيذ تلك 
املط�ل��ب، وهو م��� مل يحدث، و"ه��ذا يعن��ي اأن احلكومة 
غري ق���درة على التع�مل م��ع اجلم�هري نتيج��ة الق�شور 
يف التفك��ري واالأجن��دات اخل�رجي��ة الت��ي يخ�ش��ع له��� 
ال�شي��شي��ن بعيدا عن الروؤي��ة احلقيقية ملفهوم املواطنة 

والوطنية ومفهوم الدول".
ال�شهر املجنون

للدرا�ش���ت  العراقي��ة  املجموع��ة  رئي���س  يو�شف��ه 
اال�شرتاتيجي��ة ،واث��ق اله��شم��ي ب�ل�شه��ر املجن��ون كم� 
ك�ن يطل��ق علي��ه اجدادن� ال�شومري��ن اذ حتدث ق�ئاًل ان 
:" �شه��ر مت��وز �شهر جمنون لي�س يف الع��راق  فقط  بل يف 
الع�مل ، وك�ن للعراق مه�تر معه تتمثل ب�أحداث �شي��شية 
وث��ورات وانقالب���ت  ومظ�ه��رات ". ويرج��ع اله��شم��ي 
ا�شب���ب هيج�ن ال�ش�رع يف متوز اىل :" ا�شطراب ال�ش�رع 
يف مت��وز يعود اىل ارتف���ع درج�ت احل��رارة التي ميت�ز 
به��� هذا ال�شه��ر، وغ�لب� م��� ترافق �شعف��� يف  اخلدم�ت 

،وانقط�ع للتي�ر الكهرب�ئي ، و�شحة يف املي�ه ،مم� توؤدي 
اىل انف��الت يف اع�ش�ب املواطن��ن ".م�شرياً اىل ان اغلب 
القي�دات يف الدول تخ�شى �شهر متوز. وي�شتبعد اله��شمي 
ان يح��دث انق��الب او ث��ورة يف االي�م املقبل��ة اذ يقول:" 
اال�شطراب���ت واالعت�ش�م�ت حت��دث ، لكن دخول االعب 
اخل�رج��ي امر خط��ري، الذي بدت مالحم��ه على خط هذه 
التظ�ه��رات ، اذ ح���ول ان يجره� ع��ن �شلميته�، ب�رصقة 

املمتلك�ت الع�مة والعبث به�".   
مب�درة مهجرية عراقية: " متوز العيد ال�شومري االأبهى"

يف وق��ت �ش�ب��ق ويف  املهجر اأطلق ع�ش���ق متوز العراقي 
مب���درة اأ�شموه��� " متوز العي��د ال�شوم��ري االأبهى"، �ش�ء 
اأ�شح���ب املب�درة اأن تكون من��شبة �شالم يجتمع عنده� 
العراقي��ون الذين فرقتهم ال�شي��ش��ة وتداعي�ته�، الب�حث 
والك�ت��ب د. تي�ش��ري عبد اجلب���ر االألو�ش��ي ك�ن رائد هذه 
املب�درة، وقد حتدث  عن املن��شبة م�شريا اإىل اأن "�شعوب 
الع��راق ع��ش��ت جت��دد املي��الد امل��وروث م��ن الت�ري��خ 

ال�شومري وب�لذات من االإله دميوزي".
ابرز االحداث يف متوز بعد ع�م 2002

2003
7 يوليو/مت��وز: اإدارة ج��ورج بو���س تق��ر ب���أن املزاعم 
الق�ئل��ة ب�أن العراق ح�ول احل�ش��ول على اليورانيوم من 
دول اأفريقي��ة مل يك��ن هن�ك م� يثبته�، وم��� ك�ن له� اأن 

تدرج يف خط�ب االحت�د اأواخر 2002.
- 13 يوليو/متوز: تد�شن جمل�س احلكم املوؤقت املكون 
م��ن 25 عراقي��� يراأ�شون الهيئ��ة دوري� مل��دة �شهر، لكن 

ال�شالحي�ت االأ�ش��شية تبقى يف يد بول برمير.
- 22 يوليو/مت��وز: مقت��ل ع��دي وق�ش��ي ابن��ي �ش��دام 

ح�شن يف معركة مع القوات االأمريكية يف املو�شل.
2004

7 يوليو/مت��وز: اإدارة ج��ورج بو���س تق��ر ب���أن املزاعم 
الق�ئل��ة ب�أن العراق ح�ول احل�ش��ول على اليورانيوم من 
دول اأفريقي��ة مل يك��ن هن�ك م� يثبته�، وم��� ك�ن له� اأن 

تدرج يف خط�ب االحت�د اأواخر 2002.
- 13 يوليو/متوز: تد�شن جمل�س احلكم املوؤقت املكون 
م��ن 25 عراقي��� يراأ�شون الهيئ��ة دوري� مل��دة �شهر، لكن 

ال�شالحي�ت االأ�ش��شية تبقى يف يد بول برمير.
- 22 يوليو/مت��وز: مقت��ل ع��دي وق�ش��ي ابن��ي �ش��دام 

ح�شن يف معركة مع القوات االأمريكية يف املو�شل.
فيم� ك�ن متوز 2005 ه�دئً�

2006
25 يوليو/مت��وز: الوالي���ت املتح��دة تعل��ن نق��ل مزيد 
من الق��وات االأمريكية من بغداد ملواجه��ة ح�لة الالاأمن 

والفو�شى واالقتت�ل الط�ئفي.
ومل ي�شهد متوز ع�م 2007 احداثً� مف�جئة

2008
19 يوليو/مت��وز: الربمل�ن يق��ر تعين �شتة وزراء �شنة، 
جميعه��م م��ن كتلة التواف��ق التي ك�ن��ت ق�طعت حكومة 

امل�لكي لع�ٍم ك�مل.
وحل متوز ع�م 2009 ب�رداً �شي��شيً�.

2010

الوالي���ت املتح��دة  زار ن�ئ��ب رئي���س  3يوليو/مت��وز:   
االمريكي��ة ج��و ب�يدن الع��راق، من اج��ل تقريب وجه�ت 

نظر الكتل ال�شي��شية يف العراق.
اأكرث من �شتن �شخ�ش� بتفجريات  8 يوليو/متوز: مقتل 

ا�شتهدفت زوارا �شيعة.
اىل ذلك ك�ن متوز ع�م 2011 و2012 و2013 �ش�مت
2014 24 يوليو/مت��وز جمل���س الن��واب ي�ش��وت على 
ف��وؤاد مع�شوم رئي�ش� جلمهورية الع��راق ب�أغلبية اأ�شوات 
الن��واب امل�شوت��ن الب�لغ��ة 269 �شوت���، حي��ث ح�شل 
211 �شوت��� وح�ش��ل من�ف�ش��ه ح�ش��ن  مع�ش��وم عل��ى 
املو�ش��وي عل��ى 17 �شوت���، فيم��� بل��غ ع��دد االأ�ش��وات 
الب�طل��ة 41 �شوت�. و�شهد ع�م 2015 دخول لع�ش�ب�ت 

داع�س االره�بي واحتالل اكرث من ثلث البالد.
2016

3يوليو/مت��وز تفج��ري جمم��ع اللي��ث يف الك��رادة ذهب 
�شحيته اكرث من 400 �شهيد

2017
10 يولي��و/ مت��وز  ت�ريخ� ممي��زا للعراقي��ن و�شيبقى 
خ�ل��دا يف اذه�نه��م اذ اعل��ن في��ه رئي�س ال��وزراء حيدر 
العب���دي حتري��ر املو�ش��ل ب�لك�م��ل من �شيط��رة تنظيم 
داع�س االره�بي بعد فر���س �شيطرة القوات االمنية على 

جميع من�طق واحي�ء اجل�نب االمين من املدينة.
 22 يولي��و/ مت��وز اعل��ن رئي�س التح�ل��ف الوطني عم�ر 
احلكيم ان�شح�به م��ن املجل�س االعلى اال�شالمي وت�شكيل 

تي�ر احلكمة الوطني

العراق والشهر المجنون... لهذه االسباب تتزامن أغلب الثورات واإلنقالبات مع تموز
الجورنال – متابعة 

ارسلها لـ20 شخصا وستفرح بعد 5 دقائق.. 
من يروج للشائعات الدينية في برامج التواصل؟

نفوق الجاموس وانخفاض مناسيب المياه يهدد موارد الرزق في االهوار 

العالج عن طريق الفن.... هذا ما فعله فنان أميركي برسومات االطفال في العراق

التوا�شل  مواقع  على  ح�ش�ب�ت  متتلك  كنت  اذا 
اأحدهم  اليك  اأر�شل  او  ط�لعت  لرمب�  االجتم�عي، 
او  معينة  كلم�ت  تت�شمن  ال��ت��ي  الر�ش�لة  تلك 
 10 اىل  ار�ش�له�  اع�دة  اىل  وتدعوك  قراآنية  اآي�ت 
ان  ين�س  الر�ش�لة مل   تلك  ك�تب  اأكرث.  اأو  اأ�شخ��س 
يكتب ب�شمنه� مالحظة حول ردود الفعل ال�ش�بقة 
اإىل،  و�شلت  الر�ش�لة  هذه  اأن  فذكر  الر�ش�لة،  على 
خالل  مراده  على   فح�شل  ووزعه�،  وفالن  فالن 
ثروته  كل  فخ�رص  ف�أهمله�،  وت�جر،  يوًم�.   )13(
على  فح�شل  فوزعه�،  وع�مل،  يوًم�.   )13( خالل 
يوًم�.   )13( وُحلَّت كل م�شكالته خالل  خري كثري، 
واذا مل تن�رصه� فم�شريك الويل والثبور واخل�ش�رة 

الف�دحة.
منمقة  مكذوبة  ق�شة  تكون  ع���دة  الر�ش�لة  تلك 
تهدف اإىل جذب انتب�ه الق�رئ، اإم� بتخويفه، واإم� 
ب�إث�رة تع�طفه. ثم ي�أتي الطلب بن�رص الر�ش�لة بن 
عدد حمدد من القراء. ام� من تخلف ف�لعواقب، هي 
الر�ش�لة:  اإليه  الذي و�شلت  ب�ملخت�ر  �شتلحق  التي 
التع�س ح�ل  الويل واحلظ  واإم�  لن�رصه�،  اإم� اخلري 

جت�هله�.
اح��دى  يف  ممر�ش�  يعمل  وه���و   ال��ط���ئ��ي،  ع��الء 
واالخر  احلن  "بن  انه  يقول  بغداد،  م�شت�شفي�ت 
تردين بع�س الر�ش�ئل تدعوين اىل اع�دة ن�رصه� اىل 
كذا  �شي�شيبني  ذلك  افعل  واذا مل  اخرين  ا�شخ��س 
امر وكذا مكروه اع�ذن� اهلل واي�كم منه، وال اأعرف 

من يقف وراءه� اأو من يكتبه�".
الر�ش�ئل  هذه  ن�رص  يف  "امل�ش�همن   ان  ويقول: 
من  لالأمر  وينظروا  عقولهم   يحكموا  ان  عليهم 
انه  اذ  جديد،  من  ار�ش�له�  اع�دة  قبل  الواقع  ب�ب 
ال�شخ�س بتغيري ح�له بيديه  من االف�شل ان يقوم 
بدال من ان يروج لتلك الر�ش�ئل الن  من يروج له� 
هم الع�جزون الذين ال يكلفون انف�شهم ببذل اجلهد 

لتحقيق م� يرنون اليه".
ب�شكل ع�م الر�ش�لة ت�شع متلقيه� اأم�م خي�رين، اإن 
نفذذت الطلب واأر�شلت الر�ش�لة اإىل العدد املطلوب، 
الوفري،  الرزق  اأو  ال�شعيد  ب�حلظ  الوعد  يتحقق  اإم� 
بينم� اإن جت�هلته�، تتحقق اللعنة وت�ش�ب ب�حلظ 
ال�شيئ. يف هذا ال�شي�ق، يقول ال�شيخ احمد الكعبي، 
ك�جلوال  احلديثة  الو�ش�ئل  من  "اال�شتف�دة  ان 
 ، واملوعظة  الن�شيحة  نقل  يف  االلكرتوين  والربيد 
والتذكري والتوجيه، عمل ن�فع، واأمر مثمر اإذ ميكن 
واحد،  زر  ب�شغطة  الن��س  من  ملئ�ت  ذلك  اإي�ش�ل 
ومعلوم اأن الدال على اخلري كف�عله ، واأن من دع� 
تبعه،  اأج��ور من  االأج��ر مثل  له من  اإىل هدى ك�ن 

لكن مم� يوؤ�شف له اأن بع�س الن��س خلط هذا العمل 
الدجل  نوع  يف  الوقوع  وهو  �شيء،  ب�آخر  ال�ش�لح 
خرباً  ت�شمع  �شوف  اأر�شلته�  اإذا   : كقوله   ، والب�طل 
هن�ك  فلي�س   ، الكه�نة  من  �رصب  فهذا   ،  !! �شعيد 
واأر�شله�  الن�شيحة  تلقى  اأن من  على  دليل �رصعي 
ي�شمع خربا  قد  بل  �شعيدا،  �شي�شمع خربا  اأنه  لغريه 

�شيئ�، اأو �شعيدا، اأو ال ي�شمع �شيئ�".
يحملون  بهذا  اأنهم  ظنوا  ""هوؤالء  ان  وي�شيف 
ترغيبهم  ط��ري��ق  ع��ن  اخل���ري،  ن�رص  على  ال��ن������س 
ويدعو  وجت�وزوا"،  اأخ��ط���أوا  لكنهم   ، وترهيبهم 
اأن  الب�طل،  ذل��ك  من  �شيء  و�شله  "ملن  ال�شيخ  
ين�شح ل�ش�حبه، واأن يبن له وجوب االنته�ء عن 
ج�ء  مب�  ي�شدق  واأال  الب�طلة،  املحفزات  هذه  مثل 
يف الر�ش�لة من اأنه اإن ن�رص �شيح�شل له كذا واإن مل 

ين�رص �شيح�شل له كذا، الأنه نوع من الكذب".
ع�ش�ق  دور  يخفى  ال  ف���أن��ه  ط��رح  مل���  وا���ش���ف��ة 
التوا�شل  م��واق��ع  يف  واالع��ج���ب���ت  ال��الي��ك���ت 
الر�ش�ئل  ه��ذه  ون�شهر  ال��رتوي��ج  يف  االجتم�عي 
واملن�شورات، اذ ان اكثري من ال�شفح�ت على موقع 
العراقين  الدينية عند  النزعة  في�س بوك ي�شتغلون 
ليتمكنوا  لل�شفحة  امل�ش�ركة  ن�شبة من  اأكرب  جلذب 
مت�بعي  ع��دد  زاد  فكلم�  االإع��الن���ت  ج��ذب  م��ن 
ال�شفحة الن�شطن متكنوا من اال�شتف�دة من ورائه�، 
لتتحول العالقة اخل��شة بن العبد وربه اإىل �شفقة 
ال�شورة  �ش�حب  اأو  ال�شفحة  اأدمن  فيه�  لك  يحدد 

عدد احل�شن�ت التي �شتح�شل عليه�!
الق�ش�س  االف  طرحت  االن  ولغ�ية   2004 ومنذ 
وانت�رصت عرب املجموع�ت الربيدية واأعيد اإنت�جه� 
مرات عدة وو�شلت اىل مالين امل�شتخدمن، ويندر 
مل  االجتم�عي  التوا�شل  مواقع  ي�شتخدم  احدى  ان 

تر�شل اليه او يطلع على هكذا ر�ش�ئل او من�شورات.
ح�شن حميد )27 ع�م�(، يعتقد ان "هذه الر�ش�ئل 
ال  تقدم اأو توؤخر �شيئ� لالن�ش�ن يف جميع االأحوال،  
ولي�س  واالأح��وال  االأم��ور  املتحكم يف  هو  اهلل  الأن 
مواقع  يف  الن��س  يتب�دله�  التي  ال�شخ�ف�ت  هذه 
اذ  ق�شد،  دون  او  ق�شد  عن  االجتم�عي،  التوا�شل 
قراءة  خالل  من  البالء  عنك  يبعد  �شبح�نه  اهلل  ان 
وال�رصقة  الكذب  عن  واالبتع�د  وال�شالة  القران 
وغريه� من ال�شف�ت الذميمة، هذه من تنجيك فعال 

ولي�س اع�دة ار�ش�ل تلك الر�ش�ئل".
من  اأي���  ي�شدقوا  لن  كثريين  ان  مالحظة  وميكن 
كثريون  �شي�أخذه�  ب�لت�أكيد  لكن  الق�ش�س.  هذه 
اأنهم  على حممل اجلد، اأو على االأقل �شيفكرون يف 
لو  وبخ��شة  ن�رصه�،  اأع�دوا  اإن  �شيًئ�  يخ�رصوا  لن 
حملت �شوًرا خم�دعة اأو ال ميكن تف�شريه�، واإال م� 

ك�نت و�شلت اإلين� اأ�شاًل.

ترى  اأن  مكرتي  بري�ن  االأمريكي  امل�شور  يريد 
ي�شور  ال  فهو  طفل.  بعن  لكن  احل��رب،  فظ�ئع 
اأ�شالء جثث بل دمى وردية ودب�ب�ت  اأو  بقع الدم 
األع�ب  اإح��دى  من  لط�ئر  �شورا  فيعر�س  زرق���ء. 
الفيديو ميثل القن�بل التي ت�شقط من ال�شم�ء ولفيل 
ونفذ مكرتي  االأ�رصة.  اأفراد  من  مفقودا  فردا  ميثل 
القت�ل  ح��رص  حيث  املو�شل  يف  اأعم�له  اأح��دث 
املدنين.  اآالف  االره�بي  داع�س  تنظيم   الإخ��راج 
ويقول الع�ملون يف جم�ل اخلدمة االجتم�عية اإن 
االأطف�ل الذين �شهدوا العنف �شيع�نون من ال�شدمة 
داع�س  م�شلحي  �ش�هدت  فت�ة  �شورت  ل�شنوات. 
�شكل  بر�شم  امل�شهد  امل��وت  حتى  ام��راأة  يرجمون 
ترى  تك�د  تعد  مل  حتى  بدوائر  دفنته�  ثم  ام��راأة 
وي�شتخدم مكرتي ر�شوم�ت العالج عن طريق الفن 
ولق�ءات مع االأطف�ل لت�شوير رواي�تهم ب��شتخدام 
ذلك يف  "ا�شتغل  )43 ع�م�(  وق�ل مكرتي  اللعب. 
رواية ق�ش�شهم وعر�شه� على م�ش�هدين م� ك�ن 

ميكن اأن يروا ذلك يف الظروف الع�دية".
وال�رصر  واخل�ش�رة  والفقد  الفزع  االأطف�ل  وير�شم 
رواي�تهم  عر�س  يتم  م�  وغ�لب�  منه.  ع�نوا  الذي 
لعب.  �شكل  على  جت�شيده�  مكرتي  يعيد  برموز 
مع  واخلي�ل  الواقع  بن  خليط  النتيجة  وت�أتي 

ذلك  مكرتي  وي�شف  ال�شعبية.  الثق�فة  من  ملحة 
ويقول  ال�شكر".  م��ن  جرعة  م��ع  "احلقيقة  ب�نه 
النقي  املك�ن  ذلك  من  هذه،  االأطف�ل  براءة  "من 
ترويه� وهذا  اأن  دون  الق�شة  تروي  لل�رصد  للغ�ية 
يف  حديث  يف  مكرتي  وق���ل  القوة".  موطن  هو 
اجلمهور  خ��شة  الن��س.  ذل��ك  "�شيم�س  ب��ريوت 
من�طق  يف  يعي�شون  من  نبذ  ي�شهل  حيث  الغربي 
يقوم  م�  اأن  واأ�ش�ف  االآخر."  ب�عتب�رهم  احلرب 
طواطم  لعب.  جم��رد  ه��ذه  الأن  ذل��ك  "يتج�وز  به 
�شبي  ور�شم  حقيقين".   الأ�شخ��س  بال�شتيكية 
�ش�رك يف جل�شة قرب املو�شل يف م�يو/اأي�ر فيال 
ب�لغ� مع وليدين. وق�م بتلوين الفيل الب�لغ واحد 

ابنيه لكنه رف�س تلوين االآخر الذي ق�ل اإنه ميثل 
ال�شقيق الذي قتل. ال يبعد �شوى خطوة عن احلقيقة 
ومن ال�شور املتكررة يف ر�شوم�ت االأطف�ل �شورة 
ال�شهرية  الفيديو  لعبة  من  ال�رصير  االأ�شفر  الط�ئر 
)انغري برد( الذي ميثل ب�لن�شبة لالأطف�ل القن�بل 
"ال  ذلك  اإن  مكرتي  وق�ل  ال�شم�ء.  من  ت�شقط  التي 

يبعد �شوى خطوة واحدة عن احلقيقة".
راأ���س  غط�ء  ترتدي  بدمية  ذل��ك  مكرتي  و�شور 
وعب�ءة يجري ر�شقه� ب�حلج�رة وميثل ظل رجل 

يف املواجهة جالده�.
احلقيقة لي�شت بعيدة

اإىل  الر�شوم�ت  حتويل  عملية  اإن  مكرتي  ق���ل 

يقع  فعندم�  اأي�م�.  ي�شتغرق  مرئية  ذهنية  �شورة 
اختي�ره على �شورة ويجد اللعبة التي �شتج�شده� 
يبداأ العمل على االأر�س وهو م� عر�شه يف بع�س 
للمو�شل  االأوىل  زي�رته  فخالل  للخطر.  االأحي�ن 
اإن قن��شة تنظيم داع�س  2017 ق�ل مكرتي  ع�م 
اأطلقوا الن�ر ب�جت�هه مرتن وهو يقوم  االره�بي 
قرب  االأر�س  على  دب�بة  �شكل  على  لعبة  بتجميع 
�شي�رة مدمرة. وك�نت اآخر زي�رة ق�م به� للمو�شل 

يف م�يو/اأي�ر. 
املدينة  يف  بك�مله  الت�شكيل  هذا  "اعددت  وق���ل 
القدمية، حيث رائحة املوت يف كل مك�ن. عندم� 
م�ش�فة  على  وجثة  راأ�س  هن�ك  اأن  اأدركن�  انتهين� 

مرت واحد وك�نت اللحية �شليمة".
اأح��د  جثة  ب��ج��وار  اللعبة  ه��ذه  "�شورت  وت���ب��ع 
االأنق��س.  بن  زال��ت  م�  داع�س  تنظيم  م�شلحي 

وهذه هي احلقيقة الغريبة والعجيبة للم�رصوع".
من  ج�ء  مل�رصوعه  االأول  الدافع  اإن  مكرتي  وق�ل 
�ش�ركوا  الذين  القدامى  املح�ربن  من  وهو  والده 
يف حرب فيتن�م وك�ن ن�درا م� يتحدث عن احلرب. 
واأ�ش�ف مكرتي اأن عمله الذي بداأ ع�م 1996 يف 

كرواتي� اأخذه كذلك اإىل غزة ولبن�ن والعراق.
اأك�دميي  "تن�ولت هذا امل�رصوع من منظور  وق�ل 
وفني للغ�ية لكن كل ذلك تبدد عندم� راأيت الأول 

مرة طفلة تلون برك الدم".

وتراجعت م�شتوي�ت املي�ه يف امل�شتنقع�ت اإىل الثلث 
رئي�س  حبيب  رعد  وق�ل  مرت.   1.35 بلغت  ذروة  من 
املي�ه  ملوحة  اإن  البيئية  لل�شي�حة  اجلب�ي�س  منظمة 
القدر  نف�س  على  اأمر  وهو  تقريب�  مثليه�  اإىل  ارتفعت 
من خطورة انخف��س املي�ه. وميثل ذلك اأحدث �رصبة 
عقود.  مدار  على  االإهم�ل  من  ع�نى  البالد  من  جلزء 
ب�لنظ�م  االإط�حة  بعد  لكن  ال�شك�ن،  من  العديد  وفر 
بع�س  ال�شلط�ت  ا�شت�شلحت   2003 ع�م  يف  ال�ش�بق 
اأرا�شي االأهوار. وق�ل مدافعون عن البيئة وم�شوؤولون 
اأكرب مهددة ب�ملر�س مع  اأعدادا  اإن  يف قط�ع ال�شحة 

انخف��س من�شوب املي�ه.
�شيتم  االأمرا�س،  انت�ش�ر  لوقف  حملة  العراق  واأطلق 
�شد  ج�مو�س  راأ�س  األف   30 حوايل  تطعيم  مبوجبه� 
وكله�  القالعية  واحلمى  املعوي  والت�شمم  الربو�شيال 
"يعني  حبيب  وق���ل  اجل���م��و���س.  نفوق  يف  تت�شبب 
جتد  اأن  للدولة  البد  االأ�رصار  هذه  جدا.  كبرية  اأ�رصار 
اإطالق�ت م�ئية من خالل االتف�ق مع  له� حال، توفر 

جت�وزات  هن�ك  التج�وزات،  منع  املت�ش�طئة.  الدول 
جت�وزات  منه�  الفرات  نهر  عمود  على  حت�شل  كبرية 
غري مرخ�شة مثل بحريات االأ�شم�ك والزراعة رغم اأن 
الدولة منعت الزراعة ولكن بع�س املواطنن ي�رصون 
على الزراعة". ويعي�س عرب االأهوار و�شط اأر�س رطبة 
اإي��ران.  مع  احل��دود  قرب  الع�شب  فيه�  ينبت  منب�شطة 
)يون�شكو(  والثق�فة  والعلوم  الرتبية  منظمة  واأدرجت 
ال��رتاث  ملواقع  ق�ئمته�  على  االأه���وار  ع�من  قبل 

الع�ملي.
مبحرك�ت  مزودة  خ�شبية  بقوارب  ال�شك�ن  وي�شتخدم 
حي�تهم  طريقة  واأبقتهم  امل�ئية،  امل��م��رات  لعبور 
املجتمع.  ه�م�س  على  العراقية  امل��دن  عن  وبعدهم 
ويرجع نق�س املي�ه يف ج�نب منه اإىل تراجع اأولوية 
الزراعة لدى احلكومة املركزية وعقود من �شوء اإدارة 
املوارد امل�ئية. ولعب اف�ش�د والتغريات املن�خية دورا 
اأحمد  وق�ل  الكثريين.   على  مدمرا  االأثر  وك�ن  كذلك. 
�شب�ح الذي ميلك قطيع� من 500 راأ�س من اجل�مو�س 
للمنطقة  املجيء  عن  الزوارق  وتوقفت  �شحت  "املي�ه 
وبداأت امل��شية ت�شعف وتفقد وزنه� ثم تنفق ومل جتد 

اأنهم ع�دة م� يذبحون  واأ�ش�ف  االأدوية نفع�".  معه� 
امل��شية قبل نفوقه� اأو ي�شطرون حلرقه� بعد نفوقه�، 
وانزعج  الروؤو�س.  من  كبريا  عددا  فقد  اأنه  اإىل  م�شريا 
العراق عندم� بداأت تركي� يف تخزين مي�ه نهر دجلة 
ب�لفعل  البلد  ويع�ين  امل��شي.  ال�شهر  اإلي�شو  �شد  خلف 
البحريات  يف  امل��ي���ه  م�شتوي�ت  قل�س  جف�ف  م��ن 
امل�شوؤولية. ويف  تركي� معظم  بغداد  واالأنه�ر. وحتمل 
املزارعن  متنع  اإنه�  احلكومة  ق�لت  حزيران  اأوائ��ل 
ت�شتهلك  التي  املح��شيل  من  وغريه  االأرز  زراعة  من 
نق�س  تزايد  مواجهة  يف  املي�ه  من  كبرية  كمي�ت 
اجلف�ف،  ب�شبب  النهرين  تدفق�ت  وتن�ق�س  املي�ه 
لكنه� اأ�شدرت بعد اأي�م قرارا ي�شمح للمزارعن بزراعة 
االأرز هذا  12500 كيلومرت مربع من  م� ال يزيد عن 
دجلة  نهرا  ب�ملي�ه  يغذيه�  التي  واالأه���وار  املو�شم. 
وموطن  اخلليج  على  لل�شيد  �ش��شعة  منطقة  والفرات 
بن  وامله�جرة  املحلية  الطيور  من  خمتلفة  الأن��واع 
اآالف  ت�شعة  تغطي  االأهوار  وك�نت  واأفريقي�.  �شيبريي� 
لكنه�  امل��شي  القرن  �شبعين�ت  يف  مربع  كيلومرت 
تقل�شت اإىل 760 كيلومرتا مربع� بحلول ع�م 2002. 
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نفقت عشرات من رؤوس 
الجاموس في منطقة األهوار 

بجنوب شرق العراق بسبب 
انخفاض منسوب المياه في 

المستنقعات مما يهدد موارد 
الرزق للمقيمين في المنطقة 

منذ آالف السنين.


