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تاريخ سياسي

المستعمر «الشرق األوسط»
لورا ربسون :هكذا هندس
ِ
فــي كــانــون األول (ديـسـمـبــر) ع ــام ،1944
ألـ ـق ــى أح ـ ــد كـ ـب ــار م ـج ــرم ــي االس ـت ـع ـم ــار
البريطاني ،ونـسـتــون تشرتشل خطابًا
في مجلس العموم قال فيه ،ضمن أمور
أخ ـ ــرى« :ك ـمــا ت ـبــن ل ـنــا ،ف ــإن ال ـط ــرد هو
الطريقة األفضل واألكثر ديمومة ...ستتم
ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـظ ـيــف ك ــامـ ـل ــة» .أمـ ــا الــرئ ـيــس
األم ـيــركــي روزف ـل ــت ،فـقــد أخـبــر أنطوني
إي ــدن ،رئـيــس وزراء بــريـطــانـيــا الـفــاشــل،
والـشـخـصـيــة ال ـتــراج ـيــديــة بـطــل هزيمة
الـســويــس« :ستتم إزال ــة الـبــروسـيــن من
شــرقــي بــروس ـيــا بــالـطــريـقــة ذات ـه ــا الـتــي
تـمــت فـيـهــا إزالـ ــة الـيــونــانـيــن مــن تركيا
عقب الحرب» .وبعد ذلك بسنوات ،علق
م ـه ـنــدس تـقـسـيــم ش ـبــه الـ ـق ــارة الـهـنــديــة
ال ـل ــورد مــونـتـبــاتــن ال ــذي قـتـلـتــه منظمة
الجيش الجمهوري اإلرل ـنــدي على تلك
الجريمة ،الـتــي قــادت إلــى طــرد نحو 15
م ـل ـيــون م ــواط ــن م ــن أوط ــانـ ـه ــم ،إض ــافــة
إلـ ــى ن ـح ــو م ـل ـي ــون ض ـح ـي ــة ،وم ــآس ــي ال
ّ
ن ـهــايــة ل ـه ــا ،ع ــل ــق ب ــال ـق ــول« :ل ـق ــد كــانــت
أكـبــر عملية إدارة ( )administrationفي
التاريخ .أمــا في بالدنا ،في بــاد الشام،
فــإن عمليات الـطــرد والتقسيم ال نهاية
لها .االستعماران البريطاني والفرنسي،
عمال على تقسيم املناطق التي احتالها
واس ـت ـع ـم ــراه ــا ،ت ـح ــت ت ـع ــري ــف ع ـنــوانــه
«االنتداب» وعلى تقسيم مستعمراتهما
الجديدة في بالد الشام والعراق ،ثم على
تقسيم كل منها في عملية ال نهاية لها،
طبعًا دوم ــا حـســب ل ــورا رب ـســون مؤلفة
كتاب «دول الفصل ـ ـ الترحيل والتقسيم
وص ـنــاعــة ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» (States of
separation: transfer, partition, and the
 making of the middle eastـ ـ ـ ـ يـحــوي
بـعــض امل ـص ــورات وال ـخ ــرائ ــط ـ ـ ـ جامعة
كاليفورنيا ـ .)2017
كـمــا ط ــرح االسـتـعـمــار الـفــرنـســي تقسيم
ال ــدول ــة ال ـســوريــة «ال ـج ــدي ــدة» ،الـتــي هي
ً
قسمت أصــا مــن بــاد الـشــام إلــى لبنان
وس ــوري ــا وفـلـسـطــن وع ـبــر األردن ،إلــى
دويالت مذهبية درزية وسنية وعلوية.

بناء على الطرح االستعماري الذي دعا
َ
إثنووطنية ،فقد عملت
إلى تأسيس دول
ال ـقــوتــان عـلــى ف ــرض الـتـقـسـيــم الـجــديــد،
وف ــق خ ـطــوط إث ـن ـيــة ودي ـن ـيــة ومــذهـبـيــة
وعرقية ،حقيقية كانت أو وهمية .على
ّ
استجدت مشكلة السريان
سبيل املثال،
في بالد الشام وفي شمالي العراق ،الذين
ك ــان ــوا ضـحـيــة م ـج ــازر تــركـيــا أت ــات ــورك،
ف ـطــرح املـسـتـعـمــر ـ ـ ـ ح ـكــومــات وأف ـ ـ ــرادًا ـ
خطة ترحيلهم (ترانسفير) إلــى جهات
ب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن أوط ــانـ ـه ــم ،حيث
«عـثــروا» لهم على «أوط ــان» جديدة لهم
في البرازيل وجنوب إفريقيا وتمبكتو
وغويانا البريطانية.
املستعمران البريطاني والفرنسي طرحا
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ــرح ـي ــل األرم ـ ـ ــن إل ــى
سوريا (ولبنان) وتوطينهم في مناطق
ح ــدودي ــة ،لـيـشـكـلــوا ح ــزام ــا اسـتـعـمــاريــا
ً
ك ـف ـيــا ب ــإث ــارة امل ـشــاكــل ع ـلــى ن ـحــو دائ ــم
(وف ــق تـصــورهــم طـبـعــا) مــا يـمـنــح لندن
وب ــاري ــس ذرائ ـ ــع ال ـتــدخــل ،دومـ ــا بحجة
الدفاع عن «األقليات» .أما الدولة التركية
األت ــات ــوركـ ـي ــة ،ف ـقــد ط ــرح ــت تــرح ـيــل كل
األرث ــوذك ــس إل ــى ال ـيــونــان ،وه ــو ترحيل
وفـ ــق خ ـط ــوط دي ـن ـي ــة .إذ طــال ـبــت بضم
س ـكــان مــرســن ال ـع ــرب األرث ــوذك ــس إلــى
قائمة املرحلني إلى اليونان .ووجب عدم
إه ـم ــال ق ـيــام بــريـطــانـيــا بـخـلــق كـيــانــات
ه ــزي ـل ــة وم ـح ـم ـي ــات خ ـل ـق ــت ع ـل ــى نـحــو
مصطنع في الخليج الفارسي ،تناسب
تـجـمـعــا عـشـيــريــا مــرتـبـطــا بـهــا وخــادمــا
ملـشــاريـعـهــا االس ـت ـع ـمــاريــة ف ــي املـنـطـقــة،
وهـ ـ ــو مـ ــا حـ ــاولـ ــت ت ـن ـف ـي ــذه فـ ــي ال ـي ـمــن
الجنوبي ،لكنها أخفقت بعدما تمكنت
ج ـب ـهــة ال ـت ـح ــري ــر م ــن ه ــزي ـم ــة ال ـع ـم ــاء.
األمـ ــر ذاتـ ــه ف ــرض ــه االس ـت ـع ـمــار الـجــديــد
ح ــدي ـث ــا ع ـل ــى دولـ ـ ــة ي ــوغ ـس ــاف ـي ــا حـيــث
شجع تقسيمها إلــى صربيا وكــرواتـيــا
والبوسنة ومقدونيا وسلوفينيا ،ومن
ثــم الـجـبــل األس ــود «مــونـتـنـيـغــرو» ،ومــن
ثم إعادة تقسيم بعض املنتوج الجديد،
دائـ ـ ـم ـ ــا وف ـ ـ ــق خ ـ ـطـ ــوط إثـ ـنـ ـي ــة وديـ ـنـ ـي ــة

ومــذه ـب ـيــة وع ــرق ـي ــة ،حـقـيـقـيــة ك ــان ــت أو
وهمية.
ّ
وكــنــا عــرضـنــا فــي ه ــذا املـنـبــر مــؤلـفــا عن
مشكلة بــورمــا (مـيـنـمــار) والــروهـيـنـغــا،
وجـ ـ ـ ـ ــذوره فـ ــي مـ ـم ــارس ــات االس ـت ـع ـم ــار
ال ـب ــري ـط ــان ــي امل ــول ــع بــال ـت ـق ـس ـيــم اإلث ـن ــي
وال ـعــرقــي والــدي ـنــي واملــذه ـبــي .وال ـطــرح
ال ـحــالــي اآلت ــي م ــن واش ـن ـطــن وكــواكـبـهــا
األوروبية لتقسيم سوريا والعراق ليس
سوى فصل جديد في حركة استعمارية
م ـس ـت ـج ــدة ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ انـ ـتـ ـه ــاء ال ـح ــرب
اإلمبريالية األولى ،وتحلل اإلمبراطورية
الـعـثـمــانـيــة .الـ ـه ــدف ،ل ـيــس م ـســاعــدة ما
يسمى «األق ـل ـيــات» ،وإنـمــا استخدامهم
ذري ـ ـعـ ــة ل ـل ـت ــدخ ــل امل ـس ـت ـم ــر فـ ــي شـ ــؤون
امل ـس ـت ـع ـمــرات ال ـســاب ـقــة ،وال ـح ـف ــاظ على
النظام االستعماري ،لكن بشكل «جديد».
وال ننسى أن التقسيم وفق أسس عرقية
ه ــو م ــا قـ ــاد إلـ ــى ن ـش ــوء ن ـظ ــام الـتـمـيـيــز
العنصري في جنوبي إفريقيا وروديسيا
سابقًا «زي ـم ـبــابــواي» .الـهــدف اآلخ ــر من
عمليات الترحيل املقترحة واملنجزة ،هو
خلق دول أو كيانات سياسية مصطنعة
عــازلــة (ك ـمــا هــو ح ــال أفـغــانـسـتــان التي
اجترحها االستعمار البريطاني لتكون
دولة عازلة بينه وبني روسيا القيصرية
الساعية دومــا لنيل إطاللة على البحار
الــدافـئــة ،كما ي ـقــال) ،تساعد االستعمار
في ديمومة احتالله وتأثيره في مختلف
بـقــاع ال ـعــالــم .وم ــن األم ــور الــواجــب لفت
االنـ ـتـ ـب ــاه إل ـي ـه ــا أن ع ـم ـل ـيــات ال ـتــرح ـيــل
القسرية تمت برعاية األداة االستعمارية
«عـصـبــة األم ــم» كـمــا تـتــم حــالـيــا برعاية
اسمية لألداة االستعمارية الجديدة ،أي
«األمم املتحدة».
وال يمكن فــي هــذا الـعــرض ذكــر عمليات
ال ـطــرد والتهجير الـقـســري ال ــذي ق ــام به
االتـ ـح ــاد ف ــي ال ـســوف ـيــاتــي ع ـقــب ال ـحــرب
العاملية الثانية في غربي البالد ،ومن ثم
التهجير القسري لنحو  12مليون أملاني
من أوطانهم ومدنهم وقراهم وحقولهم
في بروسيا الشرقية وإقليم السوديت.

األرجنتين وشرقي
إفريقيا كانتا الفضاء
األول لمشروع
تأسيس وطن
يهودي /صهيوني
كما وجب عدم نسيان قيام أملانيا النازية
بترحيل أملان إلى ما ادعت أنها أوطانهم
األصلية في شرقي أوروب ــا ،وتوطينهم
هناك تمهيدًا الستعمار املنطقة بحجة
الحاجة إلى مجال حيوي .النتيجة هي
اس ـت ـم ــرار امل ـشــاكــل ف ــي ب ـقــاع ك ـث ـيــرة في
َ
املستعمر ،في إفريقيا وآسيا على
العالم
نحو خاص.
مؤلفة الكتاب لورا ربسون وهي أستاذة
م ـس ــاع ــدة ف ــي مـ ـ ــادة الـ ـت ــاري ــخ ال ـحــديــث
للشرق األوسط في «جامعة بورتالند»،
أول ــت قـضـيــة فـلـسـطــن اهـتـمــامــا خــاصــا
ح ـيــث اس ـت ـعــرضــت امل ــراح ــل ال ـت ــي مــرت
ب ـهــا مـخـتـلــف ال ــدع ــوات لـتــأسـيــس وطــن
يهودي /صهيوني ،في فلسطني ،مذكرة
بــأن األرجنتني وشرقي إفريقيا ،شكلت
ً
فضاء لذلك
املحطة األولى التي اختيرت
املـ ـش ــروع االس ـت ـع ـم ــاري ض ـمــن م ـشــروع

الترانسفير أو الترحيل .لكن ذلك اقتضى
ً
أوال وقـبــل كــل ش ــيء عــد يـهــود (األص ــح:
إشكناز) القارة األوروبية أقليات ،وهذا
مــا عـ ّـدتــه الكاتبة ـ ـ وعــن حــق ـ ـ مساهمة
ف ـعــالــة ف ــي عــزل ـهــم وب ــال ـت ــال ــي إقـنــاعـهــم
بأنهم ال ينتمون إلى أوطانهم ،ومن ثم
تهجيرهم ،إلى فلسطني.
ل ـن ـت ــذك ــر هـ ـن ــا قـ ـ ــول الـ ـلـ ـغ ــوي األملـ ــانـ ــي
اإلش ـك ـن ــازي الـشـهـيــر ،أس ـت ــاذ األدب في
«ج ــام ـع ــة دريـ ـ ـس ـ ــدن» ،ف ـي ـك ـتــور كـلـمـبــرر
( )1960-1881فـ ــي م ــؤل ـف ــه الـ ـف ــذ «ل ـغــة
اإلمبراطورية الثالثة» (باألملانية :الرايخ
 Lingua Tertii Imperiiـ ـ ـ صـ ـ ــادر ع ــام
 )1944إن هتلر تعلم لغته العنصرية من
هــرتـســل .واض ــح أن هــرتـســل تعلم لغته
العنصرية مــن االسـتـعـمــار البريطاني،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن أسـ ـت ــاذه ومـعـلـمــه أسـقــف
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ف ـي ـي ـنــا،
ف ــال ـص ـه ـي ــون ـي ــة امل ـس ـي ـح ـي ــة ولـ ـ ـ ــدت فــي
بريطانيا في نهايات القرن الثامن عشر
على إثر الثورة الفرنسية ،وهذا الجانب
أهـمـلــت الـكــاتـبــة ضـمــه إل ــى عملها املهم
للغاية.
فـ ــي م ــرحـ ـل ــة الح ـ ـقـ ــة ،وعـ ـن ــدم ــا أخ ـف ـقــت
محاوالت التهجير الوحشية والهمجية
والــدمــويــة فــي كثير مــن األح ـيــان ،لجأت
بريطانيا إلى حل استعماري آخر ،وهو
ال ـت ـق ـس ـيــم ،وال ـ ـ ــذي ط ــرح ـت ــه بـخـصــوص
ً
فلسطني (ومن هنا فإن ما يسمى تضليال
«حل الدولتني» ،هو طرح استعماري في
املقام األول واألخير) ،ثم أكملت الحركة
الصهيونية الـعـمــل اإلج ــرام ــي بتهجير
القسم األكبر من الفلسطينيني ،بالتآمر
مــع أنـظـمــة ســايـكــس بـيـكــو ،وف ــي الــوقــت
نفسه تهجير اليهود العرب من أوطانهم
فــي شـمــالــي إفــريـقـيــا وس ــوري ــا وال ـعــراق
ول ـب ـن ــان والـ ـيـ ـم ــن .ك ـم ــا وجـ ــب مــاحـظــة
ع ـم ـل ـيــة ت ــوط ــن الـ ـس ــري ــان فـ ــي ش ـمــالــي
العراق بالقرب من الكرد ،ولسنا بغافلني
ع ــن امل ـشــاكــل املـسـتـعـصـيــة ب ــن الـطــرفــن
إضافة إلــى اضطهاد كــرد اليزيديني في
برزانيستان ،وهو موضوع قائم بذاته.

توثيق

االيزيديات في مواجهة دولة البغدادي
م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب واملـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة
األول ــى الـحــديــث عــن مـعــانــاة العراقيني
والـســوريــن الــذيــن وقـعــوا تـحــت سلطة
ت ـن ـظـيــم إب ــراه ـي ــم ال ـ ـبـ ــدري ال ـس ــام ــرائ ــي
(أبــو بكر الـبـغــدادي) .ظلم ذلــك التنظيم
الـ ـ ــاب ـ ـ ـشـ ـ ــري ،وج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم وحـ ـ ــوشـ ـ ــه مــن
ال ـ ــزومـ ـ ـب ـ ــي ،ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـسـ ـم ــون أن ـف ـس ـهــم
مجاهدين ،تفوق كل تصور .في الواقع،
ه ــم لـيـســوا أك ـثــر هـمـجـيــة م ــن كـثـيــر من
األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،ولـ ـيـ ـس ــوا أكـ ـث ــر دمـ ــويـ ــة مــن
مـمــارســات االسـتـعـمــار ،لـكــن خـيــال تلك
الـقـطـعــان ف ــاق غ ـي ــره .إذ أن ك ــل تنظيم
ي ــأت ــي إل ــى امل ـن ـط ـقــة ،مـتـسـلـحــا بــالــديــن،
ً
غطاء لفظائعه وجرائمه ،حتى تلك التي
نهت عنها األديــان ،يكون أكثر وحشية
ودمــويــة مما سبقه .رأيـنــا ذلــك على يد
الخمير الحمر في كمبوديا ،وفي رواندا،
ورأي ـ ـ ـنـ ـ ــاه فـ ــي مـ ـم ــارس ــات االس ـت ـع ـم ــار
الـبــريـطــانــي وال ـفــرن ـســي ،وم ــن بعدهما
األميركي وممارساته في مختلف بقاع
الـعــالــم .الوحشية الــابـشــريــة ب ــدأت في
ال ـث ــان ــي م ــن ش ـهــر آب (أغ ـس ـط ــس) عــام
 ،2014ك ــان اإلي ــزي ــدي ــون يـحـتـفـلــون في
بالدهم التي هجر بعضهم إليها خالل
فترة حكم صــدام حسني ،بانتهاء فترة
ال ـ ـصـ ــوم ،ح ــن ظـ ـه ــرت ط ــائ ــع ق ـط ـعــان
«داعـ ـ ـ ـ ــش» اآلت ـ ـيـ ــة مـ ــن املـ ــوصـ ــل ال ــذي ــن
قــامــوا بــإطــاق س ــراح املـســاجــن السنة
ف ــي سـجــن بـ ـ ــادوش ،وم ــارس ــوا مذبحة
جماعية بحق الستمئة سجني شيعي
مسلم.
أول ما قامت به قطعان إبراهيم البدري
الـ ـس ــام ــرائ ــي ه ــو ت ـج ـم ـيــع اإلي ــزي ــدي ــن،

ً
ً
ـاال ون ـسـ ً
ـاء وأط ـف ــاال ،ثــم فــرز الــرجــال
رج ـ
وقتل اآلالف منهم في مذابح جماعية أو
إلقاؤهم فــي حفر حيث تــركــوا ليموتوا
جوعًا وعطشًا أو بسبب ضربة الشمس
ال ـ ـحـ ــارقـ ــة ،وال ـ ـبـ ــدء ب ـت ـص ـن ـيــف ال ـن ـس ــاء
ت ـم ـه ـي ـدًا الغ ـت ـص ــاب ـه ــن واس ـت ـع ـب ــاده ــن
أو لـبـيـعـهــن .ت ــم فـصــل األم ع ــن بـنــاتـهــا،
وال ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــات عـ ـ ــن أه ـ ـل ـ ـهـ ــن وأق ـ ــارب ـ ـه ـ ــن.
َ
تشيركاثي أوتن في كتابها «االيزيديات
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة دول ـ ـ ــة إب ــراهـ ـي ــم الـ ـب ــدري
السامرائي» (With ashes on their faces:
 yezidi woman and the islamic stateـ أور
بوكس ـ ـ  )2017إلــى أن ما يقارب الستة
آالف وخ ـم ـس ـم ـئــة إي ـ ــزي ـ ــدي ،مـعـظـمـهــم
م ــن ال ـن ـس ــوة ،ت ــم اس ـت ـع ـبــادهــم ون ـق ـلــوا
إلــى السجون ومعسكرات الـتــدريــب في
ال ـعــراق وســوريــا .قلة قليلة تمكنت من
ت ـحــدي ال ـس ـجــان وال ـف ــرار حـيــث وصلت
إل ــى م ـنــاطــق آم ـن ــة ،ل ـيــرويــن مـعــانــاتـهــن
تحت حكم الدولة اإلسالمية ،أو «دولة»
الخالفة ،على ما يقال.
ي ـ ــروي امل ــؤل ــف م ـش ــاه ــدات عـ ـي ــان ،على
لسان مجموعة من النساء والرجال من
إيزيديي العراق الذين وقعوا في قبضة
الـبــدريـسـتــان (ال ـبــدري ـ ـ س ـتــان) ،عندما
احتل املوصل وتلعفر وسنجار والقرى
والبلدات اإليزيدية في شمالي العراق،
وه ـ ــروب قـ ــوات الـبـيـشـمــركــة املـتـمــركــزة
في بلدة كوجو ،أمــام زومبي الدواعش
(ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة قـ ـ ـ ــوات كـ ــرديـ ــة أس ـس ـهــا
ضـ ــابـ ــط إس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
بــالـتـعــاون مــع مصطفى الـبــرزانــي والــد
ح ــاك ــم ب ــرزانـ ـيـ ـسـ ـت ــان ،وسـ ـنـ ـع ــود إل ــى
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ف ــي م ـق ــال ــة م ـن ـف ـص ـلــة).

وكـ ـلـ ـن ــا ن ـع ـل ــم أن مـ ـسـ ـع ــود ه ـ ـ ــرع إل ــى
طـهــران مستجديًا املـســاعــدة العسكرية
ً
الـتــي حـصــل عليها فـعــا بـعــدمــا كــادت
إرب ـيــل تـسـقــط فــي يــد قـطـعــان الــزومـبــي
الداعشية ،لكن ها هو قد ارتد على اليد
التي أطعمته وحمته.
اإليــزيــديــون هــم جـمــاعــة ديـنـيــة ،كــرديــة
اللسان ،ديانتها تضم طقوسًا ومناسك
مأخوذة من األديان املسماة إبراهيمية،
م ـن ـه ــا ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة ،عـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـثـ ــال.
لـهــم م ــواق ــع ديـنـيــة كـثـيــرة ف ــي بــادهــم،
يــزورونـهــا فــي األع ـيــاد ،التي يتبادلون
خ ــالـ ـه ــا األح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث وأخ ـ ـ ـبـ ـ ــار أفـ ـع ــال
قديسيهم ،وكذلك مشاكلهم ومعاناتهم
غير املحدودة من مختلف األنظمة ،مع
أنه من سخريات القدر أن يكون وضعهم
إبـ ـ ــان ح ـك ــم صـ ـ ــدام ح ـس ــن أفـ ـض ــل بـمــا
يقاس عما هو عليه اآلن ،وكل ذلك وفق
الكاتبة ،الصحافية البريطانية املقيمة
في كردستان العراق في األعوام األربعة
امل ــاض ـي ــة ،ال ـت ــي تـنـقــل م ـشــاهــدات ـهــا عن
عمليات مـحــاربــة زوم ـبــي البدريستان
لصحف بريطانية أميركية.
ال شك في أن كل العراقيني (والسوريني
طبعًا) عانوا كثيرًا من همجية قطعان
داع ـ ــش ،لـكــن لــإيــزيــديــن نـصـيــب أكـبــر
كــونـهــم «ك ـف ــارًا» وج ـبــت إبــادت ـهــم ،وفــق
تــأويــات ال ـقــاعــدة الــوهــابـيــة ،الـتــي هي
األب ال ــروح ــي ل ـل ــدواع ــش .ل ــذا ف ــإن هــذا
املــؤلــف ي ـحــوي رواي ـ ــات تـلــك الوحشية
امل ـض ــاع ـف ــة ،م ــن ق ـت ــل ج ـم ــاع ــي ل ـلــرجــال
اإليزيديني ،واغتصاب جماعي للنساء
والفتيات اإليزيديات.
لقد قيل :ثمة ثابتني فــي تــاريــخ جرائم

فضلن الموت انتحارًا
على االغتصاب أو
حياة العبودية
اإلبـ ـ ـ ــادة ،ه ـمــا االع ـ ـتـ ــراف امل ـت ــأخ ــر بـهــا،
وت ـص ــوي ــر ال ـض ـح ــاي ــا ،والـ ـنـ ـس ــوة عـلــى
نـ ـح ــو خـ ـ ـ ــاص ،أن ـ ـهـ ــن س ـل ـب ـي ــات ت ـج ــاه
املـ ـ ـج ـ ــرم ـ ــن .لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذا امل ـ ــؤل ـ ــف ي ـ ــروي
شـ ـج ــاع ــة اإليـ ـ ــزيـ ـ ــديـ ـ ــات ف ـ ــي االعـ ـتـ ـق ــال
وال ـت ـعــذيــب وم ــواج ـه ــة ال ـق ـتــل ،وال ـف ــرار.
تبتعد الكاتبة فــي ســرد تلك الــروايــات
وغـ ـي ــره ــا عـ ــن اإلثـ ـ ـ ـ ــارة ،وت ـ ـقـ ــدم عــرضــا
مــوثـقــا ،يشبه الـفـيـلــم الــوثــائـقــي ،وهــذه
إحــدى ميزات هذا املؤلف .وقد اختارت

ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان املـ ـ ــؤلـ ـ ــف مـ ـ ــن عـ ـ ــادة
ت ـمــارس ـهــا ال ـن ـســاء اإلي ــزي ــدي ــات ل ـكــي ال
يبدين جميالت لزومبي البدريستان،
فال يقعن ضحية السبي أو االغتصاب.
ال ـ ـن ـ ـسـ ــوة اإلي ـ ـ ــزي ـ ـ ــدي ـ ـ ــات كـ ـ ــن ي ـج ــرح ــن
أنفسهن في وجوههن وأجسادهن قبل
عرضهن للبيع ،كاملواشي ،كي ال يقبل
أح ــد ابـتـيــاعـهــن .أم ــا أخ ــري ــات ،ففضلن
املوت انتحارًا على االغتصاب أو حياة
الـ ـعـ ـب ــودي ــة .تـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــة إن بـعــض
الـنـســاء قمن بنقش أسمائهن وأسـمــاء
أزواج ـه ــن وأقــارب ـهــن وأرق ـ ــام هواتفهن
على أجسادهن كي يتم التعرف إليهن
في حال قتلهن والعثور على جثاميهن.
غيرهن قمن بحياكة أسمائهن وأرقــام
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف الـ ـخـ ــاصـ ــة عـ ـل ــى مــاب ـس ـهــن
الــداخـلـيــة كــي يتمكن مــن الـتــواصــل مع
أهاليهن في حال تمكن من الفرار.
هـ ــو «الـ ـعـ ـن ــف الـ ـ ـب ـ ــارد» ال ـ ــذي ن ـ ــراه فــي
الـ ـ ـح ـ ــروب .هـ ــو ع ـن ــف اإلهـ ــانـ ــة وال ـح ــط
م ــن الـ ـك ــرام ــة وعـ ـن ــف ال ـن ـس ـي ــان وع ـنــف
االسـتـهـتــار وع ــدم اإلن ـص ــات للمعاناة.
بــاملـنــاسـبــة ،مصطلح «الـعـنــف ال ـبــارد»
اجترحه تيجو كول الكاتب والصحافي
األم ـي ــرك ــي م ــن أصـ ــل ن ـي ـج ـيــري ،خــريــج
«ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا» ،فـ ـ ــي سـ ـي ــاق
الـحــديــث عــن جــرائــم الـعــدو الصهيوني
ب ـ ـحـ ــق الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن .اإلي ـ ــزي ـ ــدي ـ ــون
ف ــي الـ ـع ــراق ع ــان ــوا ال ـع ـن ـفــن ،ال ـســاخــن
وال ـبــارد .يكتسب املــؤلــف أهميته أيضًا
م ــن اح ـتــوائــه رواي ـ ــات ع ــن الـبـطــولــة في
مـ ــواج ـ ـهـ ــة وح ـ ـ ـ ــوش الب ـ ـشـ ــريـ ــة ول ـي ــس
ق ـصــص اس ـت ـكــانــة وخ ـض ــوع الـضـحـيــة
فحسب.

