
باب  البناية(  سكان  )جمعية  »السانديك«  مسؤول  فتح 

العمارة واتجه لسيارته، التفت فرأى فتحة في الجدار خلفه. 

بأنه  فرد  التصميم  تغيير  سبب  عن  وسأله  للعامل  توجه 

دكان  باب  الفتحة  األحد صارت  في مساء  يعرف.  وال  عامل 

مصبوغا باألحمر. تجري هذه التغييرات من هدم وفتح لياًل 

إنه كان في  ويومي السبت واألحد، ليقول موظف السلطة 

عطلة. 

أوجد  بأنه  فرد  الجديد  املحل  صاحب  إلى  الرجل  توجه 

بابا خلفيا ليصير له دكانين، وهذا لن يضر أحدا. فقال له 

صاحب  ابتسم  ذلك.  على  سيحتجون  العمارة  سكّان  إنّ 

»السانديك«  سأل  موافقون.  السكان  بأن  ورد  الدكان 

مالك  »قام  تقول:  وقعوا عريضة  وقد  املوافقة.  فنفوا  شعبه 

يتوفر على  الذي  لدكانه  باب خلفي  بفتح  العمارة  في  دكان 

امللكية  نظام  قانون  خرق  وبذلك  الشارع.  على  كبير  باب 

العمارة.  في  الشركاء  والتزامات  لحقوق  املحدِّد  املشتركة 

يمكن  وخلق سابقة  التصميم  بتغيير  باألمر  املعني  قام  لقد 

تراكم  إلى  للسكان وسيؤدي  ومزعج  وهذا مضر  تقليدها. 

آمن  صغير  فضاء  من  األطفال  ويحرم  األبواب،  في  السلع 

للعب. لذلك نعترض نحن املوقعين أسفله على خرق قانون 

امللكية ونطالب بإرجاع األمر إلى ما كان عليه«. 

أوصل »السانديك« نسخا من العريضة إلى مكتب باشا 

وتقع  عدة  كبيرة  دوائر  عن  مسؤول  موظف  )وهو  املنطقة 

خيرا.  فوعده  الداخلية(  فوزير  والعامل  الوالي  دون  مرتبته 

أن  جيدا  سيكون  الفتة.  الدكان  صاحب  علّق  أسبوع،  بعد 

العقاري  املنكر  شكاوى  كمية  البيضاء  الدار  والي  يفحص 

التي يتلقاها موظفوه.

مستعجلة  مدنية  دعوى  رفع  وجهته،  »السانديك«  غيّر 

يريد  الذي  للخصم  مفيد  هذا  لكن  الدكان.  صاحب  ضد 

أن تحكم املحكمة ضده بدفع غرامة مع إبقاء التغيير الذي 

فعلته  ليشرعن  املال  ويدفع  يريد  ما  يفعل  أن  أي  أجراه. 

الباشا  ملكتب  »السانديك«  رجع  عليه.  االعتراض  ويبطل 

ليطلب تطبيق القانون، وأضاف أن »القانون عادل ونطالب 

مقاسه،  قانونا على  بتطبيقه. ومن عارض ذلك فهو يشرِّع 

خطر أن يشرع كل فرد لحسابه الخاص«. 

في دروب اإلدارات التقى »السانديك« بزمالء لهم الشكاوى 

نفسها ويدورون في حلقة مفرغة. مع الزمن، تراخى الدعم 

العجز  ومع  عاجزا.  »السانديك«  وصار  العمارة  شعب  من 

يتعرض للشماتة ألنه غبي وَثق بالقانون، وجاهل بما يجري 

للتشريع  أساسي   مصدر  الرشوة  أن  يجهل  األرض.  على 

لنا مصدر تشريع  وهكذا صار  العقاري.  املجال  في  الفردي 

ثالثي: إلهي ووضعي ووضيع.

القانون في حماية حقوق السكان فمن  سيتصدى  فشل 

للمنكَر العقاري؟ حينها يفتح املجال للعراك. حينها يتالشى 

حقهم  عن  بموجبه  األفراد  يتخلى  الذي  االجتماعي  العقد 

الدولة  لتقوم  بعضالتهم  النفس  عن  الدفاع  في  الطبيعي 

الفرد  الدولة يستعيد  تتهاون مؤسسات  لكن حين  بذلك. 

حينها  باأليدي.  عراك  جرى  كثيرة  حاالت  في  بيده.  حقه 

تندلع حرب الكل ضد الكل.. حين ال تتدخل الدولة ينتشر 

اليأس من العدالة. يشعر شعب العمارة باإلهانة املترتبة عن 

املغرب  تاريخ  في  راسخ  إحساس  وهذا  العقاب.  من  اإلفالت 

املخزن  بالد  بين  املغاربة  يميز  عادة  اليوم.  إلى  فعله  ويمتد 

سائبة  أرض  والثانية  سلطة  فيها  األولى  السيبة،  وبالد 

تشرع فيها القوة واملال. 

حين  بالقانون.  يكفرون  الرشوة  مفعول  الناس  يرى  حين 

القانون،  السلطة يتغاضون عن تطبيق  أن رجال  يالحظون 

دسما  مثاال  يرددون  »أكلوا«.  واحدا:  تفسيرا  يطرحون 

»من وُضع اإلدام  في يده ال يرميه«. حين يرى املواطن حقه 

يباع لغيره علنا سيدرك أن الرشوة هي الحل. هكذا تصير 

الرشوة مصدرا للتشريع، ويبدو أن من يدفع أكثر يحصل 

على ما يريد، حينها ينمحي الحق في املجال العام.  

الرشوة عنف شديد، وهي تحظى بنظرة مزدوجة ولها آثار 

مدمرة على العالقات االجتماعية. عادة يُنظر للرشوة الخفيفة 

املواطن  ويقدِّم  وثيقة،  على  بسرعة  للحصول  كسلوك 

ومساعدة  خدمته  تسريع  اعتباره  وفي  الرشوة  املغربي 

املوظف الذي ال يحصل على أجر يكفيه. وهناك رشوة ثقيلة 

تتسبب في تغيير تصميم عقاري وخلق محل تجاري وسط 

املساكن، يجعل اإلهانة دائمة وتتجدد كل صباح.

باألمن  األفــراد  إحساس  الرشوة  تدمر  نتائج.  ولذلك 

االجتماعي، وترسخ بدل العقد االجتماعي قاعدة أن كل شيء 

مباح ملن يدفع ويطبق »شرع يده«. تدمر الرشوة العالقة بين 

الدولة واملواطن الذي ال ينتظر منها شيئا. 

نهج  العمارة  شعب  فهم  لقد  القصة:  هذه  تتمة  إليكم 

أريد  له  وقال  الباشا  إلى  الدكان  صاحب  ذهب  الباشا. 

صالون  إلى  ألحولها  بابا  لتصير  ابني  غرفة  نافذة  توسيع 

اذهب  له  وقال  سمينة  هدية  على  الباشا  حصل  حالقة. 

واكسر الجدار. بعد شهرين جاء »السانديك« يشتكي من 

تحويل غرفة إلى دكان حالقة، يتجمع حوله شبان بحالقات 

غريبة ويزعجون الجيران. حصل الباشا على هدية صغيرة 

إلغالق  العمومية  القوة  برفقة  صباحا  غدا  بالحضور  ووعد 

الباب وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه.

لم  حقه.  اشترى  أن  بعد  بالفخر  »السانديك«  شعر 

أيام  مرت  السالم.  الفرح. سيعود  فرط  من  النوم  يستطع 

من  هدية  على  لقد حصل  الباشا.  إلى  يذهب  أحد  عاد  وما 

األيام وتظهر دكاكين  تمر  الضحية. وعمليا،  ومن  الجالد 

جديدة وشكاوى جديدة.. يستخدم الباشا سياسة الردع 

باإلحباط، يستقبل املعترضين يستمع إليهم بأدب، يوافق 

ويعدهم  كالمهم،  ووجاهة  ومعقولية  وصدق  صحة  على 

»بإرجاع الوضع إلى حاله«. يفرحون. تمضي األيام ويستمر 

املعترضون  الباشا شيئا، فيشعر  ال يفعل  املفروض.  الوضع 

على  الباشا  يلعب  إليه.  يرجعون  فال  والالجدوى  باإلحباط 

األمر  ويقبلون  ستخبو  املعترضين  إرادة  أن  يدرك  الزمن، 

بفعل  وتنتشر  وتتمدد  العشوائية  تبدأ  هكذا  الواقع. 

التقادم. 

حيث  املكان  إدارة  من  الفوضى  تبدأ  البيضاء،  الدار  في 

يشيع املنكَر العقاري، حتى أنه يصعب السير مئة متر في 

معه.  التعايش  يتم  منفِّر  تناسق  ال  هناك  متجانس.  مكان 

فاملكان  والسلوكيات،  العالقات  إلى  املكان  فوضى  تنتقل 

ويبدو  األصل  هو  القانون  خرق  يصير  قانونه.  يفرض 

بل  الشفقة  يستحق  غبيا  القانون  عن  يتحدث  من  كل 

االحتقار.. من أين تنبع هذه الالمباالة في خرق القانون؟ من 

اليأس من العدالة. كيف تسمح الدولة ملواطنيها باليأس 

من العدالة؟ 

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

حصـيـلــة »الحــرب العـاملـيــة 

ملـيــون   1.3 اإلرهــاب«:  عـلى 

قتـيــل مدنــي! تقـرير لصحيفة 

يسـتـند  الفرنسـيـة  االومانيتيه 

األطبـاء  لـ»جمعية  دراسـة  الى 

النـووي«  السـالح  ملنـع  الدولـية 

نوبل  جائزة  علـى  الحـائـزة 

للسالم..

على  اغتيالها  جـرى  العراق  أهوار 

إنقـاذها على  دفعـات، ولــم يتـم 

الرغـم مـن اإلعالنـات، بيـنما هي 

أساسية في املنظومة االيكولوجية 

كبرى!  جريمة  األرضية:  للكرة 

الرهن  أزمة  تونس:  في  والسكن 

العقاري، وتكاثر العشوائيات.

»الفانطازيا«، مقاربة أنثروبولوجية 

املغـرب  فـي  حيا  زال  ما  لتراث 

العربي. وفي اليمـن، تضرر مليوني 

مبـادرة  الحـرب،  من  مياوم  عامل 

»الفـقـراء الجـدد« للـتـضـــامـن 

معهــم. وفــي »فـكـــرة«، صــدرٌ 

»يُرى« من تحت العباءة: تحرّش.
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تفاوتت ردود الفعل الرسمية في بلدان مجلس التعاون 

في  اإليراني  النووي  االتفاق  على  التوقيع  بعد  الخليجي 

فيينا  قبل أيام.  فبينما سارعت  سلطنة عُمان والكويت  

الترحيب  الوقت  بعض  تأخر  األخير،  باالتفاق  للترحيب 

أما  وقطر.  واإلمــارات  البحرين  من  كل  من  املتحفظ 

عن  الرسمية  أنبائها  وكالة  عبر  أعلنت  فقد  السعودية 

واملجتمع   1+5 دول  »تشارك  أنها  مؤكدة  امتعاضها، 

بسبب  إيران  على  املفروضة  العقوبات  باستمرار  الدولي 

الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  وانتهاكها  اإلرهاب  دعمها 

املتعلقة بالتسليح«.

يعني  قد  واالمتعاض  والتحفظ  الترحيب  بين  التفاوت 

بداية شرخ جدي وعلني في املوقف الخليجي تجاه إيران. 

والشارقة(  )ودبي  والكويت  عُمان  سلطنة  تجد  ففيما 

تجد  منه،  تستفيد  اقتصادي  انتعاش  بداية  االتفاق  في 

إضافية  قدرات  إيران  يعطي  قد  االتفاق  أن  السعودية 

السعودية  أن  إال  وخارجه.  الخليج  في  مواقعها  لتحسين 

مجلس  مجموعة  ضمن  أو  منفردة،  تملك  ال  أنها  تعي 

إعالنه.  بعد  االتفاق  تنفيذ  ملنع  جدية  خيارات  التعاون، 

في  للتأثير  عليها  السعودية  عوّلت  التي  فرنسا  فحتى 

مسار االتفاق أو تعطيله، وجدت نفسها تسير في االتجاه 

الذي رسمته املفاوضات بين الطرفين اإليراني واألميركي.  

املتحفظين  أو  املمتعضين  الخليج  حكام  لدى  ليس 

إقناع املوقعين وبقية  على االتفاق  من أوراق تعينهم على 

بغرض  تعديله  حتى  أو  إلغائه  بضرورة  الدولي  املجتمع 

يمنع  لم  هذا  أن  إال  أطرافه.  على  جديدة  التزامات  فرض 

املسؤولين السعوديين )والبحرينيين والقطريين واألمانة 

أالّ  من  خشيتهم  عن  التعبير  من  التعاون(  ملجلس  العامة 

لهم  قدمها  التي  بالتطمينات  األميركي  الرئيس  يلتزم 

يكون  ال  بأن  املاضي  مايو  أيار/  في  ديفيد  كامب  قمة  في 

بلدانهم.  واستقرار  أمنهم  إيران على حساب  مع  اتفاقه 

أن  ديفيد  كامب  في  الخليجيون  طلب  ذلك،  ولتحقيق 

يتضمن االتفاق مع إيران بجانب »التحقق بشكل صارم 

من إيقاف جهودها لحيازة قنبلة نووية..«، أن يؤكد على 

»وقف أنشطة إيران املزعزعة لالستقرار في املنطقة..«.

ينفطر القلب حين يخذلك حليفك األقدم واألقوى،

العائلة  كبار  إحساس  عن  تعبيراً  التصريحات  أكثر   

يد  له من خذالن على  تعرضوا  بما  السعودية  في  الحاكمة 

حليفهم اإلستراتيجي ألكثر من سبعة عقود، هو املقال الذي 

كتبه بندر بن سلطان )الرئيس السابق لجهاز االستخبارات 

باللغة  واشنطن(   في  السابق  الرياض  وسفير  السعودية، 

بمرارة  األميركي.  القارئ  تخاطب  صياغة  وفي  اإلنكليزية 

األميركي  الخارجية  وزير  قاله  ما  بندر  يقتطف  واضحة، 

أميركا،  يخشوا  أن  أميركا  أعداء  »على  كيسينجر:  هنري 

مقاله  نهاية  وفي  أكثر«.  يخشوها  أن  أصدقائها  على  لكن 

يشير بندر إلى أنهم، أي آل سعود، بعد التوكل على الله، 

سيعتمدون أيضاً »على تعزيز قدراتهم وتحليلهم للوضع 

بالتعاون مع الجميع فيما عدا حليفنا األقدم واألقوى. ينفطر 

تجاهلها«.  يمكن  وال  مُرَّة  الحقائق  أن  إال  ذلك،  لقول  قلبي 

يعبر بندر بن سلطان في مقاله بصراحة أوضح عن مشاعر 

كبار العائلة الحاكمة في السعودية تجاه »الحليف األقدم 

أن  يقبل  لم  حين  أوالهما  مرتين.  خذلهم  الذي  واألقوى« 

قَبِلَ  حين  وثانيهما  إيران.  مع  مفاوضاته  في  طرفاً  يكونوا 

يتوعد  النووي.   املوضوع  في  املفاوضات  تلك  إطار  حصْرَ 

ستتعاون  بالده  بأن  القلب،  منفطر  وهو  سلطان،  بن  بندر 

منذ اآلن مع الجميع عدا الواليات املتحدة دفاعاً عن املصالح 

السعودية. ولكن األمير يعرف أنّ وعيده بال معنى، وهو غير 

ممكن وغير مسموح به. فسارع وزير الخارجية السعودي 

األميركي  نظيره  لقاء  إلى  املقال،  نشر  بعد  الجبير،  عادل 

التاريخي  وطابعها  الجانبين  بين  العالقة  »ثبات  لتأكيد 

والعمل لتعميق تعاونهما األمني واإلستراتيجي«.

الصبي الغاضب 

مثل  النووي  االتفاق  إعالن  منذ  السعودية  تتصرف 

كان  التي  العيدية  على  يحصل  لم  ألنه  غاضب  صبيٍ 

املتوترة  الرسمية  التصريحات  تتوالى  ولهذا  يتمناها. 

»التحليالت  في  أصداؤها   تتردد  التي  العقالنية،  وغير 

اإلذاعات  وتبثه  الصحف  تنشره  وفيما   اإلستراتيجية« 

التصريحات  هذه  لها. بعض  التابعة  الفضائية  والقنوات 

اعتبر أن االتفاق النووي سيجعل املنطقة »أكثر خطورة« 

والتي  إيران  عليها  ستحصل  التي  املالية  املوارد  بسبب 

تتكرر  املنطقة«.   في  الفوضى  »إشاعة  من  ستمكّنها 

الخليج ساعية لصياغة  األقوال في بقية بلدان  مثل هذه 

اإليراني  النظام  إشغال  يتضمن  )وخليجي(  سعودي  رد 

بما  اإليرانية،  املعارضة  قوى  دعم  طريق  عن  واستنزافه 

العربية  األقليات  موضوع  وتحريك  املسلحة،  تلك  فيها 

والبلوشية واألذرية في إيران. لم تتبلورخطوات جدية في 

وإماراتي  سعودي  مالي  دعم  توفير  عدا  فيما  املجال،  هذا 

للقاءات إعالمية ومؤتمرات عقدتها بعض أطراف املعارضة 

اإليرانية وممثلين لألقليات. إال أن هذا ال يعني أن  الطاقم 

يرى  أنشطة  في  قدماً  يمضي  لن  السعودية  في  الحاكم 

انها يمكن أن تستنزف النظام اإليراني.   

الخيار النووي السعودي

التصريحات  تتكرر  األقــل،  على  سنوات  عشر  منذ 

بخصوص  اإلعالمية  والتسريبات  السعودية  الرسمية 

تملك  ال  السعودية  أن  وبرغم  النووي.  خيارها  تفعيل 

أن  إال  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  والتقنية  البشرية  القدرات 

الواليات  مع  عقدتها  تفاهم  مذكرة  إلى  تستند  النيّة  

املتحدة في 2008 لبناء برنامج  نووي كجزء من البرنامج  

نفسه  البرنامج  )وهو  السالم«  أجل  من  »الذرّة  األميركي 

بذلك  ليدشن   1957 عام  إيران  شاه  فيه  شارك  الذي 

دخول بالده النادي النووي(. إال أن السعودية، على عكس 

إيران في عهد الشاه وبعد سقوطه، لم تمضِ في تطوير 

ويعود  املجال.  هذا  في  والتقنية  العلمية  الذاتية،  قدراتها 

أربعة  طيلة  نتائجهما  تراكمت  لسببين  األغلب  في  ذلك 

التعاون  مجلس  بلدان  وبقية  بالسعودية  لتصل  عقود 

أنها  األول  السبب  اآلن.  منها  تعاني  التي  الوهن  إلى حالة 

اعتبرت أن بلداً غنياً بالنفط والغاز ليس بحاجة إلى الطاقة 

النووية. والثاني إنها اعتبرت أن الحليف األميركي سيوفر 

النووي،  الغطاء  ذلك  في  بما  الالزمة،  العسكرية  الحماية 

التي  االرتكاز  القواعد العسكرية ومناطق  من خالل شبكة 

يقيمها في مختلف بلدان املنطقة ومن ضمنها السعودية 

نفسها.

تتكرر  كما  النووي،  الخيار  إلى  اإلشــارة  اآلن  تتكرر 

فمن  الخيار.  هذا  تفعيل  لكيفية  العقالنية  غير  التوقعات 

جهة يتخيل »محللون« أن القدرات النووية الباكستانية 

ويعتمد  تشاء.  ما  وقت  السعودية  متناول  في  ستكون 

هذا التخيل على العالقات املتينة والقديمة بين النظامين 

تمويل  عن  يُقال  ما  على  عالوة  والسعودي،  الباكستاني 

السعودية البرنامج النووي الباكستاني. ومن جهة أخرى، 

يتخيل محللون آخرون أن السعودية تستطيع بِحُرِّ مالها 

ومؤخراً  تشاء.  وقت  أي  في  النووية  التقنية  تشتري  أن 

الحاكمة  العائلة  القريبين من كبار  اإلعالميين  أحد  كتب 

القنبلة  تشتري  أن  تستطيع  »السعودية  أن  السعودية، 

النووية فتكون عندها بعد أسبوع، أو تستطيع إنتاجها في 

املطلوبة  الكوادر  استيراد  على  قادرة  ألنها  قليلة  سنوات 

لتشغيل املفاعالت النووية«. 

مطوّلة.  وقفة  إلى  وأمثالهما  التخيّالن  هذان  يحتاج  ال 

تمنع  التي  اإلستراتيجية  والقيود  الدولية  فاالتفاقيات 

السعودية  حصول  دون  تَحُول  النووي  السالح  انتشار 

على  عالوة  غيرها.  من  شرائها  أو  باكستان  من  عليه 

السعودي  الطلب  تلبية  تستطيع  لن  فباكستان  ذلك، 

لألسباب الداخلية نفسها التي منعتها من إرسال جنودها 

على  اليمن.  حرب  في  السعودية  املغامرة  في  للمشاركة 

أية  حال، ال يستبعد أن يصدق القادة السعوديون أن ثمة 

يشتروا  أن  يستطيعون  النووي  للسالح  سوداء  سوقاً 

منها ما يريدون من قنابل نووية! وال يستبعد أن يصدقوا 

أنهم قادرون، وقت ما أرادوا، على استيراد الكوادر العلمية 

السعودية  إلى  تتوافد  كي  اإلشارة  تنتظر  التي  والتقنية 

قادة  يخطط  ألم  النووية.  املفاعالت  وتشغيل  لتركيب 

سيستدعون  أنهم  أساس  على  اليمن  لحرب  السعودية 

على  بالزحف  للقيام  والباكستاني  املصري  الجيشين 

صنعاء؟

عقود الهدر 

القرن  سبعينيات  منتصف  في  النفطية  الطفرة  منذ 

»املشاريع  عقلية  املنطقة  بلدان  في  ســادت   املاضي، 

من  بداًل  االحتياجات  استيراد  على  تعتمد  التي  الجاهزة« 

فبرغم  االحتياجات.  تلك  لتوفير  الذاتية  القدرات  تنمية 

الطفرة  لها  وفرتها  التي  والسياسية  املالية  القدرات 

على  الخليج  في  الحاكمة  العوائل  تعمل  لم  النفطية، 

توسيع القاعدة املادية والبشرية القتصاد بلدانها وتعديد 

مصادر دخلها. وبشكل عام اعتمد الفهم السائد في هذه 

البلدان لعمليات التحديث على استسهال شراء املعدات 

لتشغيلها.   الالزم  البشري  العنصر  واستيراد  والتقنيات 

شراؤها  يتم  مياه،  تحلية  محطة  إلى  البالد  احتاجت  فإن 

لتشغيلها  معها  والتعاقد  تصنِّعها  التي  الشركة  من 

وصيانتها وتوفير قطع الغيار الالزم  إلدامتها. وال ينحصر 

األمر في »التقنيات املعقدة« بل يمكن مالحظته في مختلف 

في  واألمنية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة 

املعدات  الغربية«  الخبرة  البلدان، حيث توفر »بيوت  هذه 

مكاتب  زالت  وما  إلدارتها.  الــالزم  البشري  والعنصر 

ينتمي  الذي  االسمي  شريكها  مع  الغربية،  االستشارات 

في الغالب إلى العائلة الحاكمة، هي القناة املفضلة لتقديم 

ال  متحف.  إدارة  أو  تكرير  مصنع  بناء   حول  املشورة 

يمكن تفسير هذه السلوكيات بغباء هذا األمير أو »عقدة 

األجنبي« عند ذاك امللك، بل لخشية العوائل الحاكمة من 

التقنية  املعرفة  لتوطين  واالجتماعية  السياسة  العواقب 

وتمكين املواطنين عبرها.

التعاون،  مجلس  بلدان  في  الجامعات  عدد  ازداد 

كما  فيها  واملسجلين  متخرجيها  أعــداد  وازدادت 

ازدادت أعداد املبتعثين إلى مختلف الجامعات األجنبية. 

املستشارين  على  االعتماد  ازداد  نفسها  الفترة  وفي 

 . الخليج  بلدان  في  القرار  صنع  مراكز  في  الغربيين 

السياسي،  القرار  في  املفارقة  هذه  أسباب  تنحصر  وال 

العوائل الحاكمة في عدم تمكين مواطنيها  وفي رغبة 

بتفضيل األكاديميين الغربيين واستثناء الكفاءات من 

الدراسات  أصول عربية. وتشير استنتاجات عددٍ من 

إلى دور الفساد في تحويل التعيين في املناصب العليا، 

أدوات  إلى  املحلية  الجامعات  في  األكاديمية  فيها  بما 

لضمان الوالء لسلطة العائلة الحاكمة. باإلضافة لذلك، 

أدى الخوف من الرقابة ومن بطش األجهزة األمنية، إلى 

التعليم الجامعي  هجرة األدمغة وخفض نوعية وكفاءة 

عقود  أربعة  من  أكثر  وبعد  التنموي.  دوره  وتقليص 

من هدر الطاقات، لن يكون سهاًل تعويض الفرص التي 

في  جذرية  تغييرات  دون  من  الخليج  بلدان  خسرتها 

األنظمة السياسية.

عقلنة القرار السعودي/ الخليجي

للبيع،  ذرية  قنبلة  عن  األســواق  في  البحث  من  بداًل 

تحتاج العوائل الحاكمة في الخليج العربي، وفي مقدمها 

اعتمدتها  التي  اإلقليمية  إعادة حساباتها  إلى  السعودية، 

األخص  على  وتحتاج   .1979 في  الشاه  سقوط  منذ 

ستتحقق  إيران  في  املاللي  نظام  نهاية  بأن  االقتناع  الى 

رأس  على  األميركية  املتحدة  الواليات  تشنها  حرب  عبر 

تحالف يشارك فيه حكام الخليج، كما حصل مع 2003 

أن  إلى  ذلك  قبل  الحاكمة  العوائل  وتحتاج  العراق.  في 

يتعدى  نظر  وبُعد  بحكمة  اإلقليمي  الواقع  مع  تتعامل 

املصالح اآلنية لألجنحة املتنافسة في كل عائلة منها. ومن 

وأن  إقليمية،  قوة  إيران  أن  اإلقليمي  الواقع  معطيات  أبرز 

التي  والجغرافيا  التاريخ  حقائق  من  حقيقة  هو  وجودها 

املتقلبة  املصالح  تقرره  ما  على  اعتماداً  تجاهلها  يمكن  ال 

للحلفاء الغربيين. 

عُمان،  وسلطنة  الكويت  بمساعدة  السعودية،  بوسع 

الفرصة  من  تستفيد  أن  نفسها،  املتحدة  الواليات  وربما 

مع  جدي  تواصل  لبدء  النووي  االتفاق  يتيحها  التي 

القيادة اإليرانية يقود إلى صفحة جديدة بدال من التهديد 

في  ــوارد  وامل للطاقات  املتبادَل  االستنزاف  باستمرار 

الطائفية  النزاعات  تأجيج  وفي  العبثية،  التسلح  سباقات 

والحروب األهلية. إال أن االستفادة من هذه الفرصة يتطلب 

مستوى من الحكمة يفوق ما أبدته حتى اآلن قيادة اململكة 

السعودية، وخاصة خالل األشهر األخيرة.

عبد الهادي خلف

أستاذ علم االجتماع السياسي

في جامعة لوند ـــ السويد، من البحرين

حين ينفطر  قلب األمير السعودي

نهلة الشهال

سبهان آدم ـــ سوريا

الرشوة في الدار البيضاء

مصادر التشريع الثالثة: اإللهي والوضعي و.. الوضيع!

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

العنف، مفردٌ وجماعي

ــاب حتى  ــر الـــغـــريـــب هـــو طــعــن شــ ــ لــيــس األمـ

املوت لخالف على املرور، كما حدث في بيروت 

األسبوع الفائت. هذا وقع في كثير من األمكنة، 

أن  »املثير«  كــان  نفسها،  الحادثة  في  ويتكرر. 

الجاني والضحية »ترافقا« كراً وفراً في شوارع 

فيديو  أن هناك  وأيضا  العاصمة ملسافة طويلة، 

الفعل  فــردة  األفظع  أمــا  القتل.  تفاصيل  سجّل 

ــــى: الــتــحــري بــســرعــة عــن مــذاهــب  الــعــامــة األولـ

التعليقات  إلـــى  لــالنــتــقــال  واملـــطـــعـــون،  الــطــاعــن 

التي تحيط بكل حادثة في املنطقة )وليس في 

لبنان وحده(: املجرم من مذهب يشعر بالغلَبة، 

كان  ما  والعكس  مغلوبة،  جماعة  من  الضحية 

ليحدث.. ثم االستدالل »السياسي« املبتذل على 

القاتل  خطورة سطوة تنظيم بعينه ألن طائفة 

تتطابق معه..

البديهي بسبب  التأويل  هــو  ذلــك  قــد يكون   

مشاعر  ملؤديات  كاستطالع  أو  القائم،  الشحن 

ــوادث طــعــن مميت  ــن«. ولــكــن هــنــاك حــ »الــتــمــكّ

ــبـــاب تــافــهــة تــمــامــا )اشـــتـــهـــرت في  ــــرى ألسـ أخـ

الــســنــوات األخــيــرة حـــوادث وقعت فــي الكويت 

متفرقات  صفحة  تــقــول  بينما  ــدة...(،  ــ جـ فــي  أو 

ــوادث الــطــعــن مــع اإلصـــرار  فــي الــصــحــف أن حــ

دون  مــن  املنطقة  فــي مجمل  يومي  تقع بشكل 

تخصيص أو أفضلية ملكان على آخر، ومن دون 

أن تثير ضجيجا كبيرا. 

أن  بمعنى  تماماً،  »عفويا«  ليس  املفرد  العنف 

أواًل استضعاف للضحية، كأن يكون من  هناك 

غير أهــل املــكــان، أو امـــرأة، أو واحـــداً بمواجهة 

الــتــي تُحْسب  املعايير  شــلــة.. وســـوى ذلــك مــن 

ــو عــالمــة  بــلــمــح الــبــصــر مـــن قــبــل املـــعـــتـــدي.. وهــ

االجتماعية  الــضــوابــط  فــي  مــتــزايــد  عــلــى تخلع 

والــقــانــونــيــة والــدولــتــيــة، وعــلــى تــهــتــك الــــروادع 

أيضا  وهــو  ما شئتم.  والدينية.. وكــل  األخالقية 

والتفجير  والــحــرق  الــذبــح  ملناظر  ابــن شــرعــي 

سينمائي  إخــــراج  مــن  تستفيد  الــتــي  الحقيقية 

يــمــحــو الـــفـــارق مـــع الــتــمــثــيــل. وهـــو فـــرع للعنف 

الجماعي املتصل، املزدهر كما لم يسبق له مثيل 

حتى في أحلك االوقات. في قلب عيد الفطر منذ 

في  املئات  بحياة  أودت  تفجيرات  وقعت  أيــام، 

سوريا والعراق واليمن ومصر والجزائر.. ناهيك 

بالقصف متعدد املصادر. 

 والــعــنــف املــفــرد جـــزء مــن مــنــظــومــة تستفيد 

مــذهــبــيــة وجنسانية  تــبــريــريــة،  تــنــظــيــرات  مـــن 

بعنف  مرتبط  كذلك  وهــو  وطبقية.  وعنصرية 

الدماء  امليادين، قد ال يريق  آخر هائل ومتعدد 

حياة  تفاصيل  لحظة  كــل  فــي  يستبيح  ولكنه 

وكرامة الناس وأمانهم واحترامهم ألنفسهم.

.. فــلــو لـــم يــــؤد كـــل ذلــــك إلــــى إلـــحـــاح الــشــعــور 

بالحاجة للخروج من هذه الحالة املرعبة، والتوافق 

على عقد اجتماعي جديد، فعلى الدنيا السالم.



110 ماليين دوالر هي قيمة األرباح التي حققتها فنادق مكّة خالل شهر رمضان، بعد أن 

سجلت نسبة إشغال مئة في املئة طوال الشهر وفقاً لبيانات رسمية لهيئة السياحة واآلثار 

السعودية الحكومية. ووصلت أسعار اإلقامة ملستويات قياسية، بحيث عوّضت فنادق مكة 

خاللها الخسائر التي تكبّدتها نتيجة نقص معتمري السنة املاضية. قضيـــــة
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التراثية في الجزائر وأكثرها روعة وجماًال وأدْعاها  أبرز املمارسات  من 

 Fantasia الفانطازيا  املسمى  االحتفالي  الطقس  ذلك  والبحث،  للتأمل 

أيضاً  ويسمى  بالتاء)،  وليس  بالطاء  املغرب،  بلدان  في  يلفظ  (هكذا 

طقوس  من  يحمل  مما  أهميته  يستمد  وهو  البارود.  ولعب  الخيل  لعب 

احتفالية مهيبة واستعراضات فنية جميلة ودالالت رمزية عميقة، بحيث 

الناس  حوله  يلتف  محبوباً،  شعبياً  وتقليداً  مميزاً  ثقافياً  تراثاً  يشكل 

شيوخاً وشباباً ممارسين متحمسين أو متفرجين مستمتعين، متجمعين 

والبنادق  البراقة  واأللبسة  الزاهية  باأللوان  املوشاة  الفرسان  فرق  حول 

الرسمية  التظاهرات  أو  الدينية  التجمعات  في  ذلك  أكان  سواء  الالمعة، 

أو االحتفاالت الشعبية، في ظل أجواء من الفرحة والنشوة، وفي إطار من 

الفخر واملباهاة.

بقيم  الشعبي  املخيال  في  الفانطازيا  ارتبطت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة 

تلك  التاريخ  عبر  ومثلت  والشجاعة،  والشهامة  والرجولة  الفروسية 

فريداً  اجتماعياً  نظاماً  والحصان، وشكلـت  اإلنسان  بين  الراقية  العالقة 

يتبوأ فيه الفارس قمة الهرم االجتماعي ويضطلع بدور الدفاع عن شرف 

القبيلة وحماها.

من  ونوعا  الكبيرة،  الجماعية   لالحتفاالت  نموذجاً  الفانطازيا  تعتبر 

الترفيه الجماعي الذي عرفه اإلنسان منذ القدم. تميزت به منطقة املغرب 

العربي من دون سواها، وهو يرتبط بجملة من املناسبات املحلية سواء 

أو  موالد..)  (زردة،  دينية  أو  ختان..)  (زواج،  اجتماعية  مناسبات  أكانت 

وطنية (أعياد الثورة، االستقالل..) بل وحتى «مناسباتية» (زيارة رئاسية، 

وزارية ...). ويكتسي أهميته في إثبات الهوية الحضارية وتأجيج الروح 

الوطنية وإحياء التقاليد التراثية وتقوية الرابطة املجتمعية ونشر القيم 

طقس  ضمن  األفراد  من  ممكن  عدد  ألكبر  تجميعه  خالل  من  الثقافية 

احتفالي ضخم يمتد لساعات من املرح واملتعة ويبقى حديث الناس أليام 

بل ألشهر وسنوات.

وقد شكلت الفانطازيا وال تزال أحد أبرز الخصوصيات الثقافية ملنطقة 

باالهتمام  تحظ  لم  ذلك  برغم  أنها  إال  الجزائر.  فيها  بما  أفريقيا  شمال 

والدراسة  بالبحث  وجدير  مثير  موضوع  هي  بينما  الكافي،  األكاديمي 

والسعي للتعرف على تاريخها ومحاولة الكشف عن أسسها الحضارية 

وممارساتها الثقافية وتجلياها الجمالية ومظاهرها الفنية.

تشكيل  في  شارك  أنه  يؤكد  ديقار»  بيار  «جان  الفرنسي  اإلثنولوجي 

الفروسية في شمال أفريقيا ثالثة تيارات فروسية كبرى، وهي النوميدية 

والعربية والتركية (ونوميديا numide مملكة أمازيغية عاصمتها سيرت، 

وهناك  ق.م.   202 أنه  يرجح  لكن  تأسيسها  تاريخ  بالتحديد  يعرف  ال 

إلى وجود ممالك  التي أشارت  الالتينية  أو  الفرعونية  املصادر  الكثير من 

الحالية  والفانطازيا  نوميديا).  مملكة  قبل  أفريقيا  شمال  في  أمازيغية 

التقنيات  تأثير  ننسى  أن  دون  من  الفروسية،  لهذه  معدلة  نسخة  هي 

العسكرية الفرنسية.

من املرجح أن يكون العرب قد مارسوا نوعاً من الفانطازيا منذ أن طوروا 

الفانطازيا  ألن  النوميديون،  وكذلك  الخيل،  باستخدام  الحرب  تقنيات 

لهم  بما يسمح  للفرسان،  العسكري  التدريب  من  نوع  في حقيقتها هي 

يسمح  كما  الحربية،  قدراتهم  من  والرفع  القتالية  مهاراتهم  بتطوير 

الخيول،  وأفضل  املحاربين  وأشد  الفرسان  أمهر  باكتشاف  للقادة 

وبالتالي التقييم الصحيح لقوة جيوشهم وجاهزيتها.

التي  البدو  حياة  أملته  والبربر،  العرب  بين  التقاطع  من  العديد  هناك 

اختارها الشعبان كأسلوب للعيش تكيفاً مع الطبيعة واملناخ السائدين في 

مناطقهما، والتشابه في املؤسسات االجتماعية والنظام القبلي املسيطر. 

لذا نجد ابن خلدون ينتبه لهذا التشابه بين االثنين فيقول في الفصل 

السابع والثالثين من مقدمته الذي خصصه لـ «الحروب ومذاهب األمم 

في ترتيبها» إن «وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وجودهم 

بالزحف  الذي  أما  والفر.  بالكر  ونوع  بالزحف صفوفاً،  نوع  نوعين:  على 

بالكر والفر فهو  الذي  أما  أجيالهم.  العجم كلهم على تعاقب  فهو قتال 

قتال العرب والبربر من أهل املغرب».

على  والسريع  املباغت  الهجوم  على  تعتمد  حربية  تقنية  والفر  والكر 

العدو  في مناطق ال ينتظر منها هجوماً، بطريقة غير منظمة ومصحوبة 

بالصياح املرعب، إلخافته وتكبيده أكبر قدر من الخسائر، ثم االنسحاب 

السريع ومعاودة الهجوم في أماكن أخرى بالطريقة نفسها حتى إنهاك 

العدو تماماً.

وهذا النظام الحربي املعتمِد على سرعة التحرك، حتمته طبيعة ميدان 

املعركة ونوعية الخصوم، حيث كان العرب كما النوميديون يخوضون 

لالحتماء،  أماكن  فيها  تتوفر  ال  صحراوية  أو  عارية  أراض  في  معاركهم 

الحركة  سرعة  تعوزهم  الذين  املستوطنين  أعداءهم  عادة  ويهاجمون 

ويعتمدون أكثر على الدفاع واالحتماء.

لتكون  ما  بطريقة  تحالفت  أساسية  عوامل  ثالثة  هناك  أن  ويبدو 

محصلتها ظهور طريقة الكر والفر لدى العرب والبربر في الوقت نفسه.

يروي  كما  والبربر،  العرب  يركبه  الذي  الحصان  كان  الحصان:  ـ   1

وتغيير  واملناورة  التحرك  يمكنه  مرناً وحيوياً،  املؤرخون، صغيراً، سريعاً، 

االتجاه بسرعة وسهولة.

٢ـ   الفارس: بسبب أسلوب عيش البداوة، كان الفارس العربي والبربري 

نحيفاً خفيفاً متزناً، يقضي أغلب وقته على ظهر حصانه ويعيش معه في 

وئام تام.

أرض  فهي  عليـها،  يعيشـان  الشـعبان  كان  التـي  األرض  طبيعـة  ـ   ٣

صحراوية أو شبه صحراوية تخلو من املدن الكبيرة والحصون املتينة 

التي تسمح بالتمترس خلفها وإنشاء الدفاعات الثابتة والقوية. لذا كان 

لوجه مهما كان عدده ومهما  يواجهوا عدوهم وجهاً  أن  املحاربين  على 

كانت عدته.

الصغير  والحصان  الخفيف  النحيف  الفارس  بين  التوازن  بفضل 

السريع، أصبح من املمكن شن هجوم خاطف وإثخان العدو بأكبر قدر من 

املباشر، وهكذا  انتقامه  الخسائر، يتلوه انسحاب سريع وذكي لتجنب 

دواليك. يتضح جلياً إذاً أن تقنية الكر والفر ظهرت كاستجابة طبيعية 

ألسلوب حياتهم الذي كان يقوم على الغارات والغارات املضادة.

عشر،  السادس  القرن  في  أفريقيا  شمال  إلى  جاؤوا  فحين  األتراك  أما 

أحضروا معهم لعبة تشبه الفانطازيا إلى حد كبير بحيث يمكن اعتبارها 

شكال من أشكال الفانطازيا البدائية، ويطلق عليها اسم «لعبة الجريد» 

أو «لعبة القصب» أو «لعبة امليدان».

في هذه اللعبة، «يطارد الفرسان بعضهم بسرعة فائقة ويرمون بعضهم 

بعضاً برماح  خشبية غير حادة»، بحسب Adry Jean-Félicissime  في 

قاموسه حول «ألعاب الطفولة والشباب عند كل الشعوب» (1807) الذي 

يُستخدم  الوقت نفسه،  لعبة وتمريناً في  باعتباره  إلى «الجريد»  يشير 

لتدريب الشبان على الفروسية، وفي الوقت ذاته لتدريب خيولهم على 

املحليون  (السكان  واملور  األتراك  عند  جداً  منتشرة  «لعبة  وهو  الحرب. 

لشمال أفريقيا) وعنهم أخذه اإلسبان».

وإلى األتراك أيضاً يعود الفضل في إدخال بنادق البارود التي حلت مكان 

حمله  ملا  فريداً،  وطعماً  جديدة  روحاً  للفانطازيا  أعطى  مما  الجريد  رماح 

متعتها  زيادة  في  البارود من إضافات بصرية وسمعية وشمّية ساهمت 

وانتشار شهرتها حتى أطلق عليها اسم «لعب البارود» للدور املركزي 

الذي أصبح يلعبه. وهكذا يتضح أن الفانطازيا كانت نتاج تاريخ طويل 

من التفاعالت الحضارية والثقافية والجمالية والفنية.. بين اإلنسان من 

جهة والحصان من جهة ثانية والطبيعة الحاضنة لهما من جهة ثالثة، 

فروسية كبرى كانت  لتيارات  متنوعة  بفضل مساهمات  وأنها تطورت 

تمثل في عصرها أحد أفضل طرق التكيف اإلنساني مع التحديات األمنية 

والحربية والوجودية، كما شكل التنوع البشري والجغرافي والحضاري 

رافداً  شماًال،  الترك  إلى  جنوباً  والنوميديين  العرب  من  املنطقة،  في 

التي  واأللوان  واملمارسات واألشكال  الطقوس  الكبير في  للتنوع  أساسياً 

والفنية،  والجمالية  الحضارية  الفانطازيا، وتمنحها خصوصياتها  تميز 

وتجعل منها ممارسة تستعصي على الزوال واالندثار وتحتل مكانة بارزة 

االفريقي،  الشمال  لشعوب  والطقوسي  والثقافي  االجتماعي  الفضاء  في 

وتشكل تراصاً وطنياً محبوباً ومرغوباً، ملا يحمله من قيم ترتبط ارتباطاً 

وثيقاً بالدين والجهاد والتاريخ والكفاح ومقاومة املحتلين.

وهو  الجزائر»،  في  الشعبي  التراث  «أنثروبولوجيا  كتاب  من  فصل   •

الكتاب األول الذي سيصدر ضمن سلسلة «أنثروبولوجيات» عن «مركز 

فاعلون»، الجزائر.

هذه  في  اليمن  في  مزدهر  املوت  وحده 

في  يقتل  ولم  املوت  من  نجا  ومَن  األيام. 

لطيران  املكثفة  اليومية  الغارات  إحدى 

العديد من  تحالف «عاصفة الحزم» على 

العاصمة صنعاء وعمران  املدن، وبخاصة 

القصف  جراء  يُقتل  فقد  وصعدة،  وحجة 

شبه  بشكل  له،  تتعرّض  الذي  املدفعي 

اليمن  وسط  وعدن،  تعز  مدينتا  يومي، 

والتحالف  الحوثيين  قبل  من  وجنوبه، 

مطلع  السلطة  على  وثبا  اللذين  املحلي 

وبين  وذاك،  هذا  وبين  الجاري.  العام 

املوت اآلتي من السماء أو من األرض، هناك 

أو  الجوع،  من  يموتون  يمنيون  أيضاً 

بسبب إغالق مراكز غسيل الكلى النعدام 

وسائل تشغيل اآلالت، أو لعدم قدرة بعض 

إلى  والّدة،  أو  مريض  نقل  على  العائالت 

وقد  الشوارع.  معارك  بسبب  املستشفى 

سجلت منظمات حقوقية العديد من هذه 

الحاالت في مدينتي تعز وعدن خاصة.

كهرباء  دون  من  اليمنيون  يعيش 

يوم  بعد  يوماً  وتتزايد  مياه.  وال  عمومية 

أشهر  أربعة  مضي  بعد  اإلنسانية  املعاناة 

على بدء العمليات العسكرية واملواجهات 

الداخلي،  النزوح  حاالت  وتزايد  املسلحة، 

ملعظم  األساسية  االحتياجات  وانعدام 

الناس، بما فيها املواد الغذائية، أو ارتفاع 

الذي  األمر  السوداء،  أسعارها في السوق 

أدى إلى تفاقم األوضاع املعيشية على نحو 

كارثي.

األطفال  لرعاية  املتحدة  األمم  منظمة 

إن  سابقة  تقارير  في  قالت  (يونيسيف) 

إلى  بحاجة  السكان  عن نصف  يزيد  «ما 

أو  بالعالج  تتمثل  إنسانية  مساعدات 

جميعها».  أو  الحماية  أو  الغذاء  أو  املياه 

املعيشية، تم إشهار  األوضاع  ومع تردي 

العديد من املبادرات الشبابية واإلنسانية 

املحتاجين  ومساعدة  اإلغاثة  بهدف 

وضحايا الحرب ونازحيها. أبرزها مبادرة 

«الفقراء الجدد» التي أعلن عنها عدد من 

اإلغاثة.  مجال  في  والعاملين  املتطوعين 

من  املاليين  «هناك  إن  يقولون  وهــم 

الحرب وجعلتهم  اليمنيين عصفت بهم 

تحت خط الفقر، وأعدادهم في ازدياد مع 

قدرت  وقد  الجارية،  الحرب  رقعة  اتساع 

األمم املتحدة أن ما يربو عن أربعة ماليين 

للمساعدات  ملحة  بحاجة  باتوا  يمني 

كانوا  مليوناً   16 على  عالوة  اإلنسانية، 

بحاجة ملساعدات إنسانية نهاية 2014. 

كارثة  إلى  ومؤشر  خطير  انحدار  إنه 

إنسانية أن يكون أكثر من 80 في املئة من 

السكان بحاجة ملساعدات إنسانية».

أن  ينبغي  املساعدات  أن  إلى  ولفتوا 

باليومية  العمال  شريحة  تستهدف 

الذين تتجاوزهم أعدادهم مليوني عامل. 

يعلمون  الذين  أولئك  على  األزمة  «أتت 

مؤقتة،  وظائف  ضمن  أو  اليومي  باألجر 

أو  بناء  عمال  أو  متجولين،  كباعة  أو 

أي  بال  البيوت  في  أقعدتهم  إذ  النازحين، 

مصدر دخل. وأصبحوا فقراء فوق ماليين 

الفقراء. اإلعالم يسلط الضوء على املعارك 

األحداث،  وتطورات  املتصارعة  واألطراف 

ملا  اإلنسانية  األبعاد  على  يركز  ما  وقليًال 

الطوعية  املبادرات  خالل  من  يجري». 

ملساعدة  وشابات  شباب  أطلقها  التي 

هناك  أن  أتضح  الحرب،  من  املتضررين 

بيته  دمّــر  ومن  راتبه،  يتقاضَ  لم  من 

ومحل عمله، ونماذج كثيرة من مستوري 

وال  ماسة  بحاجة  باتوا  الذين  الحال 

النازحين  طوابير  في  الوقوف  يمكنهم 

من  تمكنهم  لعدم  إما  املساعدات،  لتلقي 

مناطق  في  لكونهم  سواء  لها  الوصول 

نائية أو بسبب احتدام املعارك، ومن هنا 

أطلق  الذين  هؤالء  مساعدة  فكرة  بدأت 

عليهم «الفقراء الجدد». 

وأعرب املبادرون عن سعادتهم بالتفاعل 

املجتمعي املشجع: «الشعار الذي تبنيناه 

«العطاء  وهو  البساطة  بمنتهى  كان 

من  بدأت  املبادرة  وهذه  أحــداً».  يُفقِر  ال 

ثم  االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل 

تبرعات  «نجمع  تدريجياً:  تكبر  بدأت 

عدن  في  األسر  لدعم  شخصياً  ونساهم 

واسعة،  مبادرات  ضمن  والضالع  وتعز 

خصوصاً  القرى،  في  الفكرة  طبقنا  ثم 

املدن  من  نزحت  األســر  من  العديد  أن 

بعيدة  مناطق  وهي  القرية،  إلى  املتضررة 

أن  نأمل  وهكذا  واملنظمات.  اإلعالم  عن 

الشباب  كل  ينطلق  وأن  املبادرة  تكبر 

كل  بالعمل،  الحال  وميسورو  والشابات 

التكافل  دائرة  تتسع  وأن  محيطه،  في 

ننتصر  بحيث  والتعاون،  والتضامن 

املسؤولية  وبتجسيد  بالتكافل  مرتين، 

الشخصية واالجتماعية».

«الفانطازيا»: تراث األمجاد من زمن األجداد

مليونا عامل مياوم تضرروا من الحرب 

مبادرة «الفقراء الجدد» في اليمن

مبروك بو طقطوقة

باحث أنثروبولوجي من الجزائر/ رئيس تحرير املجلة العربية 

للدراسات األنثروبولوجية املعاصرة

محمد العبسي

كاتب صحافي من اليمن

(Wideangle) Karimkays من صفحة كريم كرو ــ

الشهر املاضي (حزيران/يونيو 2015) ثارت ضجة في محافظة الجيزة 

حول مقاول يقوم بتشغيل أطفال تحت السن القانونية، مما اضطره إلى 

أهالي هؤالء  بأنّ  بالقول  برر نشاطه هذا  قد  التوقف عن ذلك، وإن كان 

نظراً  البناء  ورش  في  بالعمل  لهم  يسمح  كي  إليه  يتوسّلون  األطفال 

الظّروف،  هذه  مثل  في  بها.  يمرون  التي  الصعبة  املعيشية  للظروف 

ينشط «مركز الطفل العامل ومجتمعه املحلّي» الّذي أسسّته منى صادق 

سعد مع عدد من الناشطين االجتماعيين العام 1998 في محافظة الجيزة 

نفسها، بهدف رعاية وتنمية وحماية األطفال العاملين كامل الوقت. وهي 

نظامية  غير  تعليمية  «بدائل  بعنوان  الدكتوراه خاصتها  حقّقت رسالة 

العمل  بين  يجمع  نشأته  منذ  املركز  كان  املنطلق  هذا  ومن  لألطفال»، 

امليداني والبحث العلمي.

وورش  السيارات،  ورش  في  العاملين  األطفال  مع  املركز  ينشط 

املنازل  في  العامالت  البنات  مع  يعمل  كما  الحالقة،  ومحالّت  املفروشات، 

املدارس  من  متسرّبين  أطفال  مع  إلى نشاطه  إضافة  التجاريّة،  واملحال 

وبسبب  والعمل.  التعليم  بين  يجمعون  أطفال  أو  الشارع  في  ويعملون 

كون املركز صغيراً، تتركّز الجهود على عدد قليل من األطفال (70-50) 

طفًال، كلّ ثالث سنوات، يجري العمل أيضاً مع عائالتهم. وفي حال علم 

أنّ أحد املشغّلين يسيء معاملة الطفل الذي يعمل  القائمون على املركز 

معه، يتوّجهون إليه ويحاولون ردعه فإن لم يستجب يسعون إلى البحث 

ما  لتعويض  اللعب  بين  النشاطات  تتوزع  املركز  آخر. داخل  عن مشغّلٍ 

يفقده املستفيدون من إحساس بالطفولة جراء عملهم لساعات طويلة، 

واملسرح (املسمّى مسرح املقهورين)، واملوسيقى من أجل تنمية مهارات 

املركز  على  القائمين  أيضاً  التي تساعد  والرياضة  واملشاركة،  اإلنصات 

عن  يقلعون  جعلهم  ومحاولة  األطفال  بين  من  املدخنين  معرفة  على 

إضافة  والتنافسية،  الحركيّة  واأللعاب  الكومبيوتر،  وأنشطة  التدخين، 

إلى نشاط السجاد الذي ينمّي مهارات غزل النسيج. كذلك يقيم املركز 

أنشطة تعليمية («تَعلّم تَحرّر») ورحالت أسبوعية.

وهو  الكاثوليكية،  االملانية   Misereor من مؤسسة  دعماً  املركز  يتلقى 

العربي  الرقمي  التعبير  كمؤسسة  أخرى  مدنية  جمعيات  مع  يتعاون 

(«أضف») التي وقّع معها في شهر أيار 2015 «مشروع التمكين الرقمي 

األطفال  معرفة  لزيادة  الجمعيّة،  مقرّ  في  أنشطته  تقام  الذي  للشباب» 

بالكومبيوتر واالستفادة منه في أنشطة إبداعية.

التقرير نصف السنوي للعام 2015 لـ «مشروع رعاية الطفل العامل» 

بزهراء العمرانية، حيث يتخذ املركز مقراً له، يظهر انتقال 9 أطفال إلى 

امتحان  إلى  أطفال   3 وتقدّم  تحرّر»،  «تعلّم  برنامج  في  الثاني  املستوى 

محو األمّية، بينما انتقل 9 أطفال من فصل محو األمية إلى الفصل املوازي 

إلى  منتقلين  االبتدائية  الشهادة  على   7 وحصل  التعليمي،  لصفّهم 

التعليم اإلعدادي، في حين انتقل 4 إلى التعليم الثانوي. 

نسبة  تتراوح  بلد  في  يعمل  املحلّي»  ومجتمعه  العامل  الطفل  «مركز   

قدرته  أنّ  من  الرغم  وعلى  طفل،  مليون  و3.3   1.3 بين  فيه  العاملين 

االستيعابية ال تمكّنه من حلّ مشكلة بهذا الكبر، إالّ أنّ ما يقدّم من جهد 

يجعله مثاًال يُحتذى به.

www.ccw-lc.org

مـواقع / إصدارات

فكـــرة

حاالت التحرّش تستعر في أيّام العيد. 

جــديــد هـــذا الــعــام: فــيــديــو خـــرج مــن أحـــد مــنــتــزهــات جـــدّة في 

يُــصــوّر حــالــة تــحــرش جماعية بفتاتين بعد  الــســعــوديــة، والـــذي 

الفيديو  يُظهره  ما  الفطر.  عيد  أيــام  ثاني  في  للتجوّل  نزولهما 

هو حشد من الشباب والرجال تجمهروا خلف الفتاتين محاولين 

حصرهما في دائرة، مُسقطين عليهما كمّاً من املضايقات اللفظية 

ويــصــفّــرون،  الــفــيــديــو)، يصرخون  فــي  بــوضــوح  تُسمع كلّها  (ال 

وضع  لحظة  معاً  ويدها  صوتها  ليعلوا  بهم،  تصرخ  وإحــداهــنّ 

أحدهم يده على مكان ما من جسمها (لم يكن واضحاً أين).  

تويتر.  على  بقوة  انطلق  #تحشر_بفتاتين_بجده  هاشتاغ 

باالستنكار وطلب  مواقفهم  سعوديون وغير سعوديين وزعــوا 

وجوههم  تظهر  الــذيــن  الفاعلين  ملحاسبة  الــقــضــائــي  الــتــحــرك 

واضحة في الفيديو. 

ولكن هؤالء ليسوا وحدهم. توجّهاً إلى املواقع االلكترونية التي 

نشرت الخبر، رشّة من تعليقات القرّاء تكون كافية وافية. هنا 

عيّنات من موقع cnn بالعربية:

- «شــايــف الــعــبــاي واللثمة والــتــمــايــل على الــبــنــات الــجــدّاويــات 

قدّام الشباب.. ارجع للفيديو تجد البنت الكبيرة مطلعة صدرها 

وفاتحة العباية من عند الصدر، قبل ال تحكم شُف من تحرّش أول 

بالشباب، حتى عند اقتراب الشباب ما غطّت، يعني متعمدة».

- «اللى تعرض نفسها الله ال يردها».

قيمة ودور رجــال  تعرفوا  بــس  يــا جماعة، عشان  «بــصــوا...   -

بتحاربوا  السعودية  نساء  يا  انتو  اللي   - الله  حماهم   - الهيئة 

رجال الهيئة وتتهموهم بالتضييق عليكم؟!!».

- «تلومون الشباب وتنسون أن البنت الكبيرة مطلعة صدرها 

الشباب،  اقتراب  بعد  تغطيه حتى  ولــم  الشباب،  قــدام  بالفيديو 

صدق  فعلها،  استهجن  احــد  أرى  ولــم  اإلغــــراء.  متعمدة  يعني 

أصبحنا نجيز العهرنة علني». 

أمّا باقي التعليقات فصبّت في املحور السنيـ  الشيعي، واملصري 

أفضل،  الشيعة  ليس  أوالد كلب/  سنّة  الــســعــودي.  ـ  الــعــراقــي  ـ 

أوالد متعة/ ال يحدث هذا في العراق، فقط ببالد آل سعود/ أنا 

ســعــودي، وهــذا ال يحدث في الــريــاض، هــذه بدعة وصلتنا من 

مصر/ هؤالء ليسوا سعوديين، في الرياض ال يحدث هذا....

الفيديو،  إلــى  الــعــودة  في  ولكن؟  مرعباً.  كــان  التعليقات  هياج 

يتجاوز عملية تحرش عادية وفق  ما  بــدّ من مالحظة وجــود  ال 

املُتعارف عليه. صحيح أن األصــوات غير واضحة وال ردّ النساء 

حتى، ولكن ما يبدو مؤكداً هو ذاك االلتفاف لحشد من الذكور 

مكان  فــي  التفاف  فضفاضة.  وبــعــبــاءات  منقبتين  امرأتين  حــول 

عامّ، ال شيء يُبرره إالّ رغبة ذكوريّة صارخة (وضّاحة) أنه من 

غير املسموح المرأة أن تتواجد في فضاء عام، ووحيدة بال ذكر 

(محْرم)؟ 

التي تخصّ  السعودية  القوانين في  وهــذا ينسحب على كــلّ 

أكثر بشاعةً في  ما كان  ولكن  يُساويه.  بالشيء  الشيء  املــرأة. 

الحدث.  لتصوير  أبطاله حملوا هواتفهم  أغلبية  أن  الفيديو هو 

يوثّقون بالصور حتّى تتعلم البقيّة الباقية في البالد!

كيف ترى صدراً من تحت عباءة؟

زينب ترحيني

مركز الطفل العامل ومجتمعه املحلي
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ال يمرّ أُسبوع من دون أن تتنافس صور األهوار مع صور 

القتل اليومي في العراق. تظهر تربتها الواقعة في جنوب 

العراق متشقّقة، وتمخر زوارقها الصغيرة عباب اليابسة، 

وتكاد  العطشى،  األرض  على  النافقة  األسماك  وتطفو 

فيها  تُقتل  يباباً،  غدت  حتّى  الطيور،  من  تخلو  سماؤها 

الطبيعة ويهجّر سكّانها كما يُقتل البشر في مُدنٍ عراقيّة 

أُخرى ويهجّرون بفعل »داعش«، التنظيم املتوحش.

األراضي  تغطي  التي  املائية  املسطحات  هي  ــوار  األه

املنخفضة في جنوب العراق وتتوزع على ثالث محافظات: 

العمارة  مدن  تقع  مثلث  في  قار،  وذي  وميسان  البصرة 

في  سكّانها  يعيش  رؤوسه.  على  والبصرة  والناصرية 

هناك  ينبت  الذي  )الجبايش(  البردي  قصب  من  بيوت 

الطويلة  الرفيعة  بالزوارق  ويتنقّلون  غابات،  يشكل  حتى 

االُولى  واملعدان،  العشائر  فئتين،  من  وهم  )املشاحيف(. 

زراع واألخرى مربّو جواميس. وهي محطة لهجرة الطيور 

اآلتية من أقصى أصقاع الدنيا، ذهاباً وإياباً حسب املواسم، 

األسماك  أنواع  أفضل  فيها  وتتكاثر  كذلك،  واستيطاناً 

النهرية في العراق، وتُعدّ جنّة للجواميس واألبقار. وجود 

األهوار في العراق قديمٌ قدم الوجود البشري على األرض 

وهناك إشارات عليه في الحضارتين السومرية والبابلية. 

الخلود،  عن  بحثه  رحلة  في  استقل  فقد  جلجامش،  وأما 

نفسه  وهو  األهوار،  مياه  في  فيه  وخاض  قصب  من  قارباً 

في  اليوم  حتّى  يستخدم  زال  ما  الذي  القارب  نموذج 

املنطقة. 

آخر األرض

لن تبدو رحلة الرحالة اإليطالي بيترو ديال فاليه في القرن 

إذ  جلجامش،  لرحلة  مشابهة  األهوار  إلى  عشر  السادس 

ليلة  فاليه  ديال  استلقى  استشراقياً.  جانباً  معها  حملت 

عنهم  بعيداً  وظلّ  األهوار  سكّان  من  مقربة  على  واحدة 

خشية أن يتعرّضوا له. ورغم شكواه من الحشرات التي 

البهيج  باملنظر  مستمتعاً  كان  أنه  إال  األجواء،  في  تطير 

وقطعاً  األختام  بعض  أخذ  أنّه  مذكراته  في  ونقل  للمكان، 

ديال  نظرة  املاء.  لفظها  باملسمارية  عليها  مكتوب  رخامية 

يُذكر،  اهتماماً  للسكان  تُعَر  لم  التي  االستشراقية  فاليه 

املنطقة  على  يتوافد  صار  إذ  بعد،  فيما  وطأة  أقلّ  ستبدو 

حظي  فقد  املنصرم،  القرن  خمسينيات  في  شتّى  رحالة 

أحد  األهوار«  إلى  »العودة  كتابه  يُعَدّ  والذي  يونغ،  كافن 

من  بالترحيب  العراقية،  الرقعة  تلك  عن  املصادر  أهم 

حثّه  الذي  األمر  وديّة،  بعالقات  معهم  وارتبط  السكّان، 

األرض«  »آخر  سمّاها  التي  املسطحات  إلى  مجدداً  للعودة 

طرأ  تغيّراً  الحظ  أنّه  إال  أيضاً.  السبعينيات  مطالع  في 

لإلقطاع  املشجّع  امللكي  النظام  سقوط  بسبب  عليها، 

وحلول النظام الجمهوري محلّه، تمثّل بمصادرة سلطة 

اإلقطاعيين على األراضي التي تزرع بالرز والقمح، وتوزيعها 

على الفقراء )وزّعت الحكومة أراضي على املزارعين من 3 

إلى 8 دونمات لكلّ عائلة(، وازدياد نسبة السكّان بطبيعة 

الحال، وذهاب نحو 150 طفاًل إلى مدرسة افتتحت مؤخراً، 

وافتتاح مستشفى بالقرب من األهوار، ومعامل للورق على 

املصنوعة  الزوارق  مثل  الرفاه،  مظاهر  أن  إال  حدودها.. 

قادراً  يعد  لم  أحدّاً  ألن  اختفت،  فاخرة  أخشاب  من  بعناية 

ليس هذا فحسب،  يونغ.  أزعج  ما  ثمنها، وهذا  دفع  على 

الحرب  بسبب  تماماً  األهوار  اختفاء  من  قلقاً  كان  أنه  إذ 

العراقية – اإليرانية، ومشاريع السدود التي شرع نظام 

وهما  ودجلة  الفرات  نهري  على  بإقامتها  حسين  صدّام 

اللذان يغذّيان األهوار باإلضافة إلى نهر الكارون ذي املنبع 

اإليراني. وعلى الرغم من كل ذلك، من القذائف التي طالتها 

خالل الحرب التي استمرّت لثمانية أعوام، ومن بناء سدود 

جديدة، ومن هجرة الكثير من عائالتها إلى املدن العراقيّة، 

إال أن األهوار حافظت على بقائها، رغم تقلّص مساحتها.

زنج وشيعة وشيوعيون

إذ  قرون،  مدّى  على  للمنفيين  ملتجئاً  األهــوار  مثّلت 

إلى  البصرة  من  العباسي  العصر  في  الزنج  ثوّار  بعض  فرّ 

الصعبة،  بيئتها  بسبب  إليهم  الوصول  المتناع  أهوارها، 

إلى  دفع  الذي  األمر  الغرباء،  على  أهلها  تكتّم  عن  فضاًل 

التفكير بتجفيفها آنذاك، لكن املهمة فشلت. وعادت أفكار 

تجفيفها منذ مطلع القرن العشرين على يد اإلنجليز، في 

اإليكولوجي  النظام  توازن  في  ألهميتها  جهل  أو  تجاهل 

ملوحة  مكافحة  منظومة  في  وأهميتها  كلها،  األرض  على 

التربة التي بناها السومريون. ثم حمل التاريخ السياسي 

الحديث للعراق مبررات اضافية الندفاع األنظمة الحاكمة 

من   مجموعة  قررت  إذ  عليها،  القضاء  في  الرغبة  إلى 

الشيوعيين بدء انتفاضة انطالقاً منها )1968، في زمن عبد 

الرحمن عارف(، باعتبارها »بؤرة« صالحة للعصيان. وفي 

1991، وبعد فشل »االنتفاضة الشعبانية« التي اندلعت إثر 

هزيمة الجيش العراقي على يد التحالف الدولي بعد حرب 

»تحرير الكويت«، )بدأت في الجنوب وفي صفوف الجيش 

املتراجع إلى البصرة ثم طالت 15 من أصل 18 محافظة في 

العراق. وقد سمحت قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات 

ألف  املتحدة لصدام حسين بقمعها بقسوة مرعبة: 300 

الشيعية  اإلسالمية  املعارضة  بدأت  يُقال(،  ما  على  ضحية 

العراقيّة التي استوطنت قياداتها في إيران، عملياتها ضد 

النظام من األهوار، األمر الذي سرّع في مشاريع تجفيفها، 

للحدّ من العصيان فيها ومن الدخول والخروج عبرها إلى 

املحليين.  السكّان  معاقبة  عن  فضاًل  العراقية،  األراضي 

أن  إال  تصنيفهم،  في  املؤرخون  حار  »املعدان«،  وهؤالء، 

بعادات  الوثيق  ارتباطهم  إلى  األبحاث جدية تشير  أكثر 

السومريين والبابلين، ناهيك عن احتفاظهم بالعديد من 

الكلمات التي تسرّبت إليهم وما زالت في االستخدام بعد 

5 آالف عام من اندثار تلك الحضارات، ومنها اسمهم، األمر 

الذي جعلهم يصنفونهم كالسكّان األصليين للبالد.

تحقّق  يونغ  البريطاني  الرحّالة  فإن خوف  هذا،  والحال 

مساحة  تقّلصت  إذ  املاضي،  القرن  تسعينيات  في  تماماً 

أيام  التي كانت تغطي 40 ألف كيلومتر مربع في  األهوار 

الفيض الى 4« من هذه املساحة العام 2003. ونتج ذلك عن 

بناء السدود على األنهر الواصلة إلى األهوار، باإلضافة إلى 

طرق التجفيف البدائية عبر السيارات الحوضية لشفط 

املياه. وخلّفت هذه السياسة موجة هجرة كبيرة لم تشهد 

لها األهوار مثياًل من قبل، تمثّلت بترك نحو 300 ألف من 

األهالي ألرض أجدادهم، وهو ما يشكّل نحو ثلثي السكّان 

آنذاك – وفقاً لوزارة التخطيط. وبالطبع كان لذلك أثره 

على انعدام الزراعة في املنطقة بشكل كامل، بعد أن قالت 

وعالوة  صحراء«.  إلى  »تحوّلت  األهوار  إن  املتحدة  األمم 

التي  الجواميس  مربي  املعدان  الكارثة  طالت  الزرَّاع،  على 

تعيش بالقرب من املاء، ويعتمدون في معيشتهم على بيع 

الحليب واأللبان واللحوم باإلضافة إلى القصب الذي ينمو 

بشكل طبيعي في مياه األهوار. 

وبالرغم من كل هذه املآسي، فإن سياسة البعث القمعية 

الحقت سكّان األهوار إلى أماكن نزوحهم. حينها، أسست 

الخليج، نمطاً  انكسارات حرب  توّاً من  الخارجة  السلطة 

جديداً لتصنيف العراقيين، وكانوا هم أوّل ضحاياه، عبر 

متخلّفون،  أنّهم  إلى  تُشير  ومسرحيات  مسلسالت  بث 

وبُلَهاء ومقرفون.. وهكذا تحوّلت جملة »قادم من الهور«، 

األخرق،  الشخص  فهو  »املعيدي«  أما  للتخلّف،  كمرادف 

الذي ال يجب أن يُعار له بال، بل يكون موضعاً للسخريّة 

والتحقير.

سطوة التاريخ وانحسار الجغرافية

لدى  القمع،  عن  السرديات  أكبر  إحدى  األهوار  مثلت 

السلطة  وتحقير  حسين،  لصدّام  املعارضة  األحــزاب 

من  وكان  واحد،  آن  في  والطبيعة  لإلنسان  الديكتاتورية 

دون  من  املعارضة  يمرّ حوار إلحدى شخصيّات  أن  النادر 

أن يُذكِّر بمأساة أهالي الهور. وهذا ما فرض، بعد سقوط 

ينتبه  أن  ابريل 2003،  نيسان/  في  نظام صدّام حسين 

بعدما  إليها  الحياة  تُعاد  أن  بغاية  مجدداً،  األهــوار  إلى 

أعدمتها »السلطة الجائرة«. وقدّ تمّ جزء من ذلك بالفعل، 

ولكن كيف؟

إلى  الحياة  إعادة   2003 منذ  املتعاقبة  الحكومات  أناطت 

األهوار بوزارات عدّة، وانشأت أيضاً وزارة الدولة لشؤون 

وبهذا  العراقيّة«،  األهوار  إحياء  »إعادة  ومركز  األهــوار، 

أعيد  املتحدة،  األمم  وبإشراف  املؤسسات،  من  الحجم 

إال  العام 2008،  األهوار حتّى  املئة من مساحة  نحو 38 في 

أن ما شخّصته األمم املتحدة هو الفوضى وتضارب العالقة 

غياب  عن  ناهيك  املؤسسات،  هذه  كل  بين  والصالحيات 

استراتيجية واضحة، وقاعدة بيانات محدّدة تخصّ األهوار 

إلعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه في السبعينيات.

وهكذا، لم يُدم اإلنجاز املتحقق طوياًل. ففي العام 2009، 

لألمم  العام  لألمين  الخاص  املمثل  نائب  ديفيد شيرر،  قال 

الناس  أفقر  العراق، إن »سكان األهوار هم من  املتحدة في 

شخّصه  وما  األساسية«.  الخدمات  من  استفادة  وأقلهم 

أيضاً  لكنّهما يصبّان  شيرر يقف خلفه سببان رئيسيان، 

عند فشل الحكومة العراقيّة في إدارة شؤون البالد، األوّل 

هو خارجي، إذ بنت تركيا 22 سدّاً و19 محطّة كهربائية 

على نهر الفرات )بدأت هذه بمشروع الغاب العام 1983(، 

العراق.  داخل  النهر  مياه  منسوب  من  قلّل  الذي  األمر 

بإنشاء  وإيــران  سدود،   5 ببناء  سوريا  قامت  بدورها، 

أن  دون  من  يجري  هذا  وكل  الكارون..  نهر  على  سدود 

يكون للعراق حتى اآلن اتفاقية مائية مع هذه الدول، تحفظ 

حقوق العراق املائية وفقاً لالتفاقات الدولية، األمر الذي دفع 

العراق  حصّة  على  التجاوز  إلى  وسورية  تركيا  من  بكل 

املائية.

الحكومة  تخصص  إذ  الفساد.  فهو  الثاني،  السبب  أما 

دوالر  مليون   50 اليوم  وحتّى   2006 العام  منذ  العراقيّة 

هباء،  يذهب  ذلك  أن كل  إال  األهوار،  إحياء  إعادة  ملشاريع 

حيث انخفضت أعداد الجواميس في األهوار من 80 ألف 

إلى  الصحيّة  الخدمات  تصل  وال  فقط،  آالف   5 إلى  رأس 

املحليّة  الحكومات  وتتخلص  قراه،  من  املئة  في   91 نحو 

الصرف  مياه  من  والنجف  وميسان  قار  وذي  البصرة  في 

األسماك  من  نوعاً   28 وهناك  األهوار،  مياه  في  الصحي 

وهناك  باالنقراض،  مهدّدة  النادرة  والطيور  والحشرات 

وجود  ال  أنه  إال  مهدّدة،  النادرة  النباتات  من  أنواع  أيضاً 

إلحصائية بشأنها.

من  املئة  في   31 نحو  األهوار  في  التغذية  سوء  ويطال 

السكان، ونحو 34 في املئة من نساء األهوار أميات، وتبدو 

نسبة االلتحاق باملدارس قليلة إذ تقدّر بنحو 30 في املئة، 

الحضارات  إلى  يعود  األهوار  في  أثرياً  موقعاً   798 وهناك 

السومرية والبابلية واألكادية، لم يتمّ التنقيب فيها حتّى 

اآلن. ووفقاً لألمم املتحدة، فإنه من املمكن أن تختفي تقاليد 

سكّان األهوار بعد جيل واحد من اآلن، إذ اقتصر االحتفاظ 

بها وممارستها على 7 قرى من أصل نحو 267 قرية.. وإذا 

كان هذا هو وضع السكّان، فإنّه بالتأكيد لن تكون األهوار 

»قبلة السيّاح«، كما تروّج الدعايات الرسمية.. ولن تدخل 

هذا  في  تعيش  أنها  طاملا  لليونسكو،  العاملي  التراث  قائمة 

البؤس بل والتهديد باملحو من على وجه البسيطة.

قضيـــــة
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أهوار العراق: اغتيال الحياة

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

منطقة األهوار سنة 1974 - من مدونة »أرشيف العراق املصور«

هور الناصرية  - نقل القصب واملواد األخرى باملشاحيف                        )تصوير: محمد سوّاف«

السكن في تونس وأزمة الرهن العقاري

عشوائيات في منعطف الطريق
اسئلة  تونس  في  طرحت  األخيرة،  سنوات  األربع  خالل 

الزمة  مشابهة  أزمته  فهل  بالسكن:  تتعلق  »جديدة« 

املليون عقار املعد للبيع دون مشترٍ في اسبانيا؟ األرقام في 

تونس اشارت الى نصف مليون. اي دور ستلعبه البنوك 

أمام تعثّر املقترضين في تسديد الديون العقارية؟ هل هي 

عروض سكنية ال تستجيب لطموحات املستهلك بسبب 

او  املدن،  ضوضاء  وسط  الشاهقة  األبنية  على  اقتصارها 

لكونها معزولة وبعيدة...

»سوق ودالّل« 

تعني  الكلمة  تونس،  في  السكن  وضعية  هي  تلك 

الذي  التعبير  هو  ذلك  لياله.  على  يغني  وكلٌ  سوقه  لكلٍ 

يستخدمه الجميع كلّما جرى تناول املوضوع. غالء أسعار 

اإليجار يضاف اليه قلّة املرافق املعدّة له

فسيفساء  العقارية.  املشاريع  في  املهول  التزايد  رغم 

مدينة  يعترضك حين تدخل  احيانا.  التناقض  على  مبنية 

اإلنجاز،  الحديثة  الشاهقة  األبنية  عدد  تنامي  تونس، 

أوال  لتصطدم  البيع  أو  اإليجار  شركات  نحو  فتتوجّه 

مقابل  العرض  بمحدودية  وثانيا  للغاية،  املرتفعة  باألسعار 

الطلب. وقد مضى على االستشارة الوطنية األخيرة حول 

اإلسكان  وزير  أشار  وقد  عقود.  ثالثة  من  أكثر  السكن 

خالل شهر آذار/ مارس املنقضي، في إطار حديثه عن املئة 

يمكن  ال  أنه  الى  الجديدة،  الحكومة  عمل  من  األولى  يوم 

االستجابة إالّ الى 12 ألف طلب سكن اجتماعي من مجموع 

باملئة  اإليجارات بأكثر من ثالثين  ارتفعت أسعار  الفاً.   30

منذ أربع سنوات، وتقدم لهذه الظاهرة مبررات عدة، منها 

أكثر  بالجامعات، وخصوصاً استقرار  الطالب  ارتفاع عدد 

من مليون مواطن ليبي على األراضي التونسية في مدينتي 

»السماسرة«  تكاثر  حيث  العاصمة،  وتونس  صفاقس 

األول  نوعان،  فهناك  الخدمات.  وتنوعت  الوسطاء..  أي 

دينارا  ثمانين  الى  احيانا  تصل  والتي  بالليلة  اإليجار  هو 

من  واآلمنة  الفخمة  األحياء  في  خاصة  الواحدة  لليلة 

والضواحي  واملنازه،  واملنارات  الحدائق  كأحياء  العاصمة 

حولها كحلق الوادي واملرسى وسيدي بوسعيد، والثاني، 

دينار  وخمسمئة  واأللف  الثمانمئة  بين  يتراوح  الشهري 

في األماكن نفسها، وذلك ملنازل ال تتعدّى غرفتين ومطبخا.

تهيكله  لقوانين  الخاضع  غير  الوضع  ذلك  انعكس   

االستئجار.  قادرين على  غير  الذين اصبحوا  الطالب  على 

يظهر ذلك في تونس العاصمة أساساً التي استقبلت في 

السنة املاضية 49510 طالب بنسبة إيواء عموميّ )جامعي( 

من  الرغم  على  وذلك  املئة،  في   16.6 تتجاوز  لم  ضئيلة 

التعليم  وزارة  أن  إال  العمومية.  الجامعية  املبيتات  وجود 

السكن  حق  تمنح  والتكنولوجي  العلمي  والبحث  العالي 

حين  في  لسنتين،  ولإلناث  واحدة،  لسنة  الذكور  للطلبة 

الخاصّة غير قادرة على استيعاب  الجامعية  املبيتات  تبقى 

االيجار  عن  يبحثون  الطالب  يجعل  ممّا  بسيط،  جزء  إال 

ما  وهو  الدراسة،  مقار  عن  والبعيدة  الشعبية  األحياء  في 

يكلفهم عناء التنقل ملسافات طويلة.

مرات  خمس  حوالي   2011 سنة  منذ  األسعار  تضاعفت 

في العموم. انتقلت اسعار املتر املربّع الجاهز من 400 دينار 

آلخر،  مكان  من  األرقام  تختلف  وبالطبع،  دينار.  ألفي  إلى 

فحسب الدليل العقاري التونسي لسنة 2014، يصل سعر 

املتر املربع الواحد بحدائق قرطاج واملنازه الى 1900 دينار، 

الجديدة بين 1100 و1250 دينار.  ليتأرجح في صفاقس 

لم يشمل االرتفاع شراء العقارات السكنية فقط بل شمل 

االيجار كذلك. ويعود ذلك في مرحلة اولى الى غالء كلفة 

ارتفاع  والى  والحديد..  واالسمنت  كاالجر  البناء،  موادّ 

فوائد القروض السكنيّة التي تصل الى حدود االثني عشر 

الكساد  السوق  القرض. وهكذا يصيب  قيمة  املئة من  في 

ألف   500 من  أكثر  الى  الشاغرة  املساكن  عدد  ليصل 

العاصمة  الكبرى كتونس  املدن  مسكن تتوزّع اساسا في 

التعداد  نتائج  تقرير  الساحلي، بحسب  والشريط  ونابل 

العام للسكان والسكنى لسنة 2014. والعجز عن الشراء 

يقابله عجز عن تسديد القروض العقارية التي تنبئ بأزمة 

تهدد القطاع البنكي، وخاصة بنك االسكان الذي تجاوزت 

نسبة قروضه املوجهة للنهوض العقاري األربعين باملئة من 

مجمل معامالته البنكية. 

تكتم  وسط  يجري  القطاع  هذا  يكتنف  الذي  الغموض 

املستثمرين  عدد  ارتفاع  ظل  في  ــراف  اإلش سلطات 

العقاريين الذي بلغ 2800 مستثمر عقاريّ، وفي ظل تنامي 

عمليات البناء الفوضوية التي تقدر بـ29 الف مسكن كل 

العقارية  بالتقسيمات  الحائط  والتي ضربت عرض  سنة، 

للسكن  النفاد  تسهيل  أجل  من  الدولة  أوجدتها  التي 

االجتماعي. 

.. والتخطيط العمراني

السكن  ألزمة  الوحيد  العنوان  هو  االقتصاد  يكن  لم 

الحضري  املجال  فهيكلة  تونس،  في  للنقاش  املطروحة 

تشهدها  التي  التحوالت  ظل  في  العمراني  والتخطيط 

على  يقوم  تنموي  منوال  ظل  في  خاصة  مهم،  البالد 

مناطق  بناء  عبر  الداخلية  املحافظات  اقتصاد  إنعاش 

العاطلين  جيوش  استيعاب  على  قادرة  جديدة  صناعية 

للمشاريع  القصوى  األولوية  إعطاء  كان  العمل.  عن 

االقتصادية دون الرجوع الى مخططات التهيئة العمرانية 

من  أحزمة  وتشكيل  الفوضوي  البناء  املاضي  في  ولّد  قد 

األحياء الشعبية التي أصبحت ثقيلة الوطأة اآلن، خاصة 

كالطرقات  التحتية  البنية  خريطة  رسم  مجال  في 

األساسية  املرافق  من  والعديد  الصحي  الصرف  وقنوات 

من  العمومي.  النقل  ووسائل  واملدارس  كاملستشفيات 

ناحية ثانية، اطلق على املخططات السكنية التي أقيمت 

العمراني  كالشريط  املاضي،  في  الصناعية  املناطق  حول 

الساحلية  املدن  في  الصناعية  املناطق  حول  اقيم  الذي 

وفي مدن الحوض املنجمي حول مصانع شركة فوسفات 

دون  انجزت  فهي  البيروقراطي«،  »التخطيط  قفصة، 

العودة الى الخصوصيات املحلية ودون لحظ الخصائص 

التراثية واالجتماعية للمكان وللسكان، ذلك أن التحوالت 

السكنية، من ناحيتيها االقتصادية واالجتماعية، تتطلب 

تدخال اكبر من الدولة، عبر بلورة سياسات عمرانية تعيد 

النظر في نتائج االستثمار العقاري لتجنب أزمة محتملة، 

سكن  مكانه  لينبت  االجتماعي  السكن  ينقرض  ال  وحتى 

عشوائي.

حسان الحاجبي

باحث من تونس
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4.4  مليون مواطن عراقي بحاجة إلى الغذاء، وفق تقديرات األمم املتحدة،

يعيش 30 في املئة منهم تحت خطّ الفقر كمعدل عام.

وترتفع هذه النسبة في املناطق التي تعاني

من موارد محدودة ونقص في الغذاء.



كشف تقرير نشرته مجموعة من األطباء الحائزين 

جائزة نوبل للسالم أن مليون عراقي و220 ألف أفغاني 

املعركة  في  قتلوا  املدنيين،  من  باكستاني  ألف  و80 

التي يقودها الغرب تحت شعار مكافحة »اإلرهاب«.

»أعتقد أن الوعي الذي أوجده مقتل املدنيين يُعدّ من 

بين األعداء األكثر خطورة الذين نواجههم«. هذا ما 

أعلنه الجنرال األميركي ستانلي ماكريستال في شهر 

حزيران/ يونيو العام 2009، في خطاب تنصيبه كقائد 

)إيساف(.  األمن  إرساء  على  للمساعدة  الدولية  للقوة 

أبرز هذه العبارة التقرير الذي نشرته حديثاً »جمعية 

األطباء الدولية ملنع الحروب النووية«، الحائزة جائزة 

العمل  أهمية  إلظهار   ،1985 العام  في  للسالم  نوبل 

املنجَز من فريق العلماء وتأثيره املتوقع في تقليص عدد 

الضحايا املدنيين الذين يسقطون جراء »الحرب على 

اإلرهاب« في العراق وأفغانستان وباكستان.

»الحقائق عنيدة«

لتسليط الضوء على هذا الواقع، وإزاء تجاهل عاملي 

العام  املنسق  كتب  الفرنكوفونية،  اإلعالم  وسائل  في 

سبونك  فون  هانز  العراق  في  املتحدة  لألمم  السابق 

العراق،  في  الجنسيات  املتعددة  القوات  »لجأتْ  قائاًل 

وإيساف في أفغانستان، إلى حساب خسائرها بشكل 

واملدنيين،  باألعداء  املتعلقة  تلك  أما   )...( منهجي 

بطبيعة  وهذا  رسمياً.  تجاهلها  جرى  العكس،  فعلى 

نتحدث  إذ  مفاجأة.  أية  طياته  في  يحمل  ال  الحال 

أسهم  املقابل،  في  للحقائق«.   متعمَّد  إغفال  عن  هنا 

بُنيت  التي  الذرائع  »تدمير  في  الوفيات  هذه  توثيق 

الديكتاتورية  من  العراق  أساسها عملية تحرير  على 

أفغانستان،  في  القاعدة  ومطاردة  العسكرية،  بالقوة 

القبلية  املناطق  في  اإلرهابيين  مخابئ  على  والقضاء 

وصول  دون  الحؤول  رأسها  وعلى  باكستان،  في 

اإلرهاب إلى األراضي االميركية وتحسين األمن العاملي 

والسماح لحقوق اإلنسان بالتقدم. كل الذرائع التي 

تقدمت بدت بأكالف مبررة«. 

فـ  سبونك،  فون  يتابع  عنيدة«،  »الحقائق  ولكن 

»الحكومات واملجتمع املدني يدركون أن هذه الذرائع 

التي  العسكرية  املعارك  السخافة.  درجة  إلى  خاطئة 

خيضت في العراق وأفغانستان نجحت ولكن بأكالف 

ضخمة، تركت أثرها على سالمة اإلنسان والثقة بين 

األمم«.

املدنيين،  قتل  عن  املسؤولية  تقع  وبالتأكيد، 

التي  »الطائفية«  و  املوت«  بالتوازي، على عاتق »فرق 

الحالية،  السنية  ـ  الشيعية  الحرب  بذور  حملت 

دونالد  السابق  األميركي  الدفاع  وزير  أورد  ما  على 

رامسفيلد في مذكراته )»املجهول واملعلوم«، 2011(. 

ولكن كما يذكر أحد كاتبَي التقرير، الدكتور روبرت 

غولد )املركز الطبي في جامعة كاليفورنيا( »ليس هناك 

من جديد في إرادة الحكومات طمس الصورة الكاملة 

الواليات  يخص  بما  والحروب.  العسكرية  للتدخالت 

فييتنام  على  الحرب  رواية  تُعدّ  األميركية،  املتحدة 

نموذجية في هذا اإلطار. بقيت التكلفة الضخمة التي 

دفعتها جميع دول جنوب شرق آسيا، بما فيها موت ما 

ال يقل عن مليوني فييتنامي من غير املقاتلين، والتأثير 

السامة  للمبيدات  والبيئة  الصحة  على  األمد  طويل 

أحد  )اسم  أورانج«  »عامل  أو  البرتقالي«  »العامل  كـ 

األميركي  الجيش  يستخدمها  كان  التي  املبيدات 

أثناء حرب فييتنام كجزء من برنامج الحرب السامة( 

األميركي«.  الشعب  لدى  واسع  نطاق  على  مجهولة 

الذين  الحمر،  الخمير  وحشية  بين  غولد  ويربط 

ظهروا في كمبوديا التي دمرها القصف، وبين انعدام 

االستقرار الحالي الذي يشهده عراق »ما بعد الحرب« 

وجيرانه، والذي فتح الباب أمام تنامي نفوذ الجماعة 

اإلرهابية املعروفة بـ »الدولة اإلسالمية«. 

3 ماليين

آالف  الـ110  كعدد  بها،  املعترف  األرقام  عن  بعيدأ 

 »Iraq Body Count« منظمة  وثقته  الذي  قتيل 

واملدرج  املجال،  في هذا  تعتبر مرجعاً  التي  البريطانية 

في قاعدة بيانات تشمل القتلى املدنيين املعترف بهم 

فالتقرير  األقل،  على  صحافيين  مصدرين  قبل  من 

إلى  السائدة  النزعة  هذه  على  تأكيده  في  يستند 

التي قدرت عدد  البريطانية  مجلة »النسيت« الطبية 

القتلى املدنيين في العراق بـ655 ألفاً بين عامي 2003 

و2006. ومنذ بدء الحرب في عهد الرئيس األميركي 

الذي قدمته  الرقم  السابق جورج دابليو بوش، كان 

مذهال،  النووي«  السالح  ملنع  الدولية  األطباء  »جمعية 

ألفاً  العراق و220  إذ ال يقل عن مليون قتيل مدني في 

أضفنا  وإذا  باكستان.  في  ألفاً  و80  أفغانستان  في 

الخسائر األقدم لبالد ما بين النهرين إلى الحسابات، 

ألف   200 مقتل  األولى  الخليج  حرب  سجلت  حيث 

الواليات  فرضته  الذي  الوحشي  والحصار  مدني، 

ألف   500 بين  ما  األخير  كبَّد  العراق  على  املتحدة 

هناك   إن  القول  يمكن  فاملجمل،  قتيل..  مليون  و1.7 

3 ماليين قتيل مدني سقطوا ألسباب تُنسب مباشرة 

إلى السياسات الغربية، وكل ذلك تحت اسم حقوق 

في  التقرير  معدو  استند  والديموقراطية.  اإلنسان 

املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر  كشفه  ما  إلى  الختام 

أو  العرفية  اإلعدامات  بين عامي 2004 و2010 بشأن 

األول/  تشرين  في  محاكمة:  دون  من  أو  العشوائية 

التحقيقات  أن  ألستون  فيليب  كتب   ،2009 أكتوبر 

شبه  كانت  طيار  دون  من  الطائرات  ضربات  بشأن 

ورفض  للشفافية  تــام  غياب  ظل  في  مستحيلة 

السلطات األميركية التعاون في هذا الشأن. وأضاف، 

االغتياالت  هذه  مثل  شرعية  عدم  على  تأكيده  بعد 

املوجهة بموجب القانون الدولي، بأن »موقف الواليات 

املتحدة لم يكن مقبواًل )أو محمواًل(«. لكن للمفارقة أنه 

بعد ثالثة أسابيع، تلقى الرئيس األميركي باراك أوباما 

جائزة نوبل للسالم.

يحدث اآلن في العراق 

وأفغانستان وباكستان

لـ  بيان  أعلن  املاضي،  أبريل  نيسان/   20 في   

الواليات  بقيادة  االرهاب«  ملكافحة  الدولي  »التحالف 

ساعة   24 خالل  جوية  غارة   36 تنفيذه  عن  املتحدة، 

في  غارة   13 بينها  االسالمية«،  »الدولة  مواقع  على 

محافظة األنبار، غربي بغداد. فما هو حجم »األضرار 

األكثر تضرراً من  املنطقة،  في هذه  املدنية  الجانبية« 

العام 2003؟ تلتزم  العراقي في  الغزو  العنف منذ بدء 

سؤال  تجاه  الصمت  العسكرية  الرسمية  البيانات 

جوية،  »ضربة«   3200 من  أكثر  أن  حين  في  مماثل، 

)إشارة  الحروب  بشأن  الجديدة«   »اللغة  بحسب 

عن   »1984« كتابه  في  أورويــل  جورج  قاله  ما  إلى 

اعتماد مصطلحات حربية تحد من قدرة الناس على 

التفكير(، نفذت منذ شهر آب/ أغسطس العام 2014 

بعد سيطرة »الدولة اإلسالمية« على املوصل. في 18 

تقنية  )وهي  انتحاري،  هجوم  أوقع  أبريل،  نيسان/ 

قبل  أفغانستان  في  الغامضة  املعارك  في  استخدمت 

11 أيلول/ سبتمبر العام 2001(، 33 قتياًل بالقرب من 

الحدود الباكستانية. وفي نهاية شهر آذار/ مارس، 

مقتل 13 »جهادياً«  باكستانية  أمنية  أعلنت مصادر 

نفذتها  جوية  غارة  في  »القاعدة«  بتنظيم  يرتبطون 

طائرة من دون طيار أميركية.

وال يزال حوالي 10 آالف جندي أميركي يتمركزون 

في أفغانستان حتى اليوم.  

1.3 مليون قتيل مدني

حصيلة »الحرب العاملية على اإلرهاب«

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات

الـخمــيــــــس 418

حـلـــــم.. 

arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ في السعودية حرب ظاهرة وحروب مستترة ـ جمال محمد تقي 

ـ ضآلة النجاح في الثانوية العامة بموريتانيا ـ املختار ولد محمد

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

)...(

بين  يعيش  شاب  مهندس  حمزة،  خالد  املهندس  على  تعرفت   ،2005 عام  في 

محافظتي الدقهلية والقاهرة، وهو من أسس موقع »إخوان ويب« الناطق باسم 

اإلخوان باللغة اإلنجليزية. حينها كانت جماعة اإلخوان املسلمين في مصر تخطو 

خطوات مهمة في السياسة، وتيارها اإلصالحي يكسب املزيد من املساحات. كنا 

نتقابل كثيرا ونتناقش في كل ما يخص مصر واإلخوان... سمعت من خالد آراءً 

سياسية ودينية مخالفة لتوجهات الجماعة، ومنذ تعارفنا وحتى شهور ما قبل 

30 يونيو، كان خالد دائماً يشجع العمل مع مجموعات سياسية غير إسالمية، 

أطلقها  التي  الدعوة  في  مشاركاً  وكان  للرئاسة،  اإلخوان  لترشح  رافضاً  وكان 

أبو الفتوح عام 2007 للفصل التام للعمل الدعوي عن السياسي، وكان يحاول 

التنظيم الضخم الذي ظل منتمياً له  القناعات وسط  باستمرار أن ينشر هذه 

لعقود. وأذكر أننا تحدثنا قبل 30 يونيو بأشهر، وكان يتحدث بكل حزن عن أن 

سقوط اإلخوان مجرد مسألة وقت )...( ال أحكي كل ذلك عن آراء خالد وتوجهاته 

ألميز بين املعتقلين، أبداً، ولكني أحكي ذلك ألدلل على مدى جنون االتهامات التي 

وجدوا  أنهم  زعموا  فقد   ،2014 عام  بدايات  في  اعتقاله  بعد  له  توجيهها  تم 

بحوزته 7 آالف طلقة رصاص، وتمت إحالته ملحاكمة عسكرية!

من صفحة abdelrahman Mansour على فايسبوك

عيدٌ أجمل؟ مدونات

مارك دو ميرامون

صحيفة األومانتيه الفرنسية

ترجمة: هيفاء زعيتر

نور الرفاعي / مصر 

نزلت من البيت وركبت امليكروباص اللي بيروح التحرير من ادام بيتنا... قاعدة جنب السواق لوحدي حاطه السماعات 

في ودني والحياه حلوه، وفجآه لقيت سواق امليكروباص بيقول بصوت عالي: اقفلي الشباك اللي جنبك يا آنسة. يا كل 

فيه  هو  اسطى،  يا  خير  ودني وسألته  من  السماعات  تقفله!  شلت  الشباك  قاعدة جنب  اللي  العربية  في  اللي  الحريم 

حاجه هنا؟ قالي هتشوفي دلوقتي .  عند جنينة الحرية اللي قدام الباب الرئيسي لألوبرا، بدأت املهزلة. الرصيف كله 

شباب زحمة لدرجه انهم ماشيين وسط العربيات، بيرشوا ميه عالعربيات وبيشدوا البنات اللي في العربيات من شعرهم 

ويجروا.  على نفس الرصيف واقف إتنين البسين شرطة وتقريبا متبهلين أو مكبرين دماغهم وواقفين بيشربوا شاي. 

الحمد لله عدينا مرحلة الخطر ووصلت عبد املنعم رياض. حطيت السماعة في ودني وعديت الشارع وانا بقول لنفسي 

مش هاسمع اللي هيقول كالم سافل لكن اللي هيمد ايده هافشخه!  وصلت لناصية محمود بسيوني لقيت بنت متزيدش 

عن 14 - 15 سنة وفي ايدها بنت اصغر يمكن 8 سنين، واقفه بتزق واحد برضه ميزيدش عن 16 سنة وشويه صبيان 

عرر من نفس السن بيشدوها من ايدها، ويحسسوا علي ضهرها وهم بيستعبطوا وبيقولولها خالص بقى أهو عرف 

غلطته!  دخلت في وسطهم وحطيت ايدي على كتفها وشدتها جوه ناصية شارع جانبي وانا بقولهم اللي هيجي جنبها 

هاحبس دين أمه، نصهم جري والنص التاني قعد يضحك.  مشيت جنبي ولقيتها بتقولي شكرا يا آنسة. ده ماشي ورايا 

بقاله كتير، وعمال يقولي انتي عامله شعرك فين، وانا مبردش، راح شاددني من شعري.  قولتلها عارفه شكله؟ تعالي 

شاوريلي عليه وناخده نعمله محضر.  لقيت نظره غريبة في عينيها مقدرتش افسرها غير ملا نطقت وقالتلي: قسم إيه 

يا استاذة، أل مش لدرجه قسم... إحنا مش والد ناس أوي كده.  بغض النظر عن  # التحرش  وقلة األدب واملواقف الخـ.. 

اللي اتعودنا عليها  تخيل انت ان فيه بنت عندها 15 سنه عارفة وفاهمة ومؤمنة ان الحكومه متجيبش غير حقوق »والد 

الناس«، وبرضه يبقي عندها نفس القدر من املعرفة والفهم واإليمان انها مش بنت ناس عشان حد يجيبلها حقها. 

من صفحة Rasha Sultan على فايسبوك حد يا جماعه متخيل القهر  # عمار_يا_مصر   

هناك جرائم إخفاء قسري واختطاف وحجز حرية أشخاص تورّطت فيها جماعة الحوثيين 

يناير  الثاني/  كانون  منذ  املنفرد.  الدستوري  إعالنها  منذ  وبخاصة  العاصمة،  اجتياحها  منذ 

املاضي دخل اليمن أسوأ وضعية حقوق إنسان منذ حرب صيف 94. لم يمارس قمع الحريات 

ومصادرة الحق في التعبير بشكل ممنهج ووحشي كما في الشهور املاضية. هذه جرائم يجب 

قتل  في  املتحاربة  األطراف  تورّط  هو  األيام  هذه  األعظم  الخطر  لكن  عنها.  املسؤولين  معاقبة 

الناس العاديين بالشبهة أو بالسحنة أو باللهجة. 

باسم  أو  االستقالل  أو  التحرير  أو  الوحدة  أو  الثورة  أو  الشرعية  باسم  تُقاتل  أطراف  هناك 

مكافحة اإلرهاب. هناك من بين هذه األطراف من يقتل باسم الله أو باسم شريعة الله أو باسم 

اليمن لم يسقط في الحضيض الطائفي حتى اللحظة، رغم بروز  أنصار السنة. لكن... لكن 

مؤشرات على احتمال أن تتحول الحرب بشكل كلّي إلى حرب أهلية طائفية )...(

اليمنيون شعب كريم له ارث حضاري. لكن الصوماليين والسوريين والعراقيين واللبنانيين 

هم شعوب كريمة وعزيزة ولها ارثها الحضاري أيضاً. وقد تورّط املحتربون من هذه الشعوب 

الشقيقة في ارتكاب فظاعات مثيرة لالشمئزاز، وتأنف النفوس السوية من مجرد التفكير فيها. 

هناك جرائم كراهية تحدث على نطاق ضيّق راهناً... 

من صفحة sami ghaleb على فايسبوك

حدوته ربع ساعة في العيد

حرب أهلية في اليمن؟
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رسم: خضير الحميري - العراق    )خاص »السفير العربي«(

7 ماليين و600 ألف هو عدد النازحين داخليّاً في سوريا، وفق »مركز مراقبة النزوح الداخلي« ـ فيينا 

وهذا أكبر رقم عامليّاً، ويبلغ عدد النازحين داخليّا في العراق 3 ماليين و376 ألفاً،

وفي السودان 3 ماليين و100 ألف، وفي جنوب السودان مليون و 498 ألفاً ومئتين،

وفي الصومال مليون و106 آالف وثمانمئة.
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