
من  واحدة  كلّ  في  نعتقد  قصّة  قاع..  دون  من  جريمةٍ  عن  قصّة  هذه 

مرةً  االستعمار  فيُذكرنا  الوحشيّة،  الساديّة  قاع  وصلنا  أننا  محطّاتها 

أخرى بانعدام حدود عدوانيّته املجنونة. وحيث نعتقد أن جريمة إعدام 

طفلةٍ بثياب املدرسة هي ذروة املأساة، ثم نكتشف أنها ليست إال البداية..

أكثر من 200 شهيد في فلسطين منذ تشرين أوّل/أكتوبر 2015، نحو 

ربعهم من األطفال تحت سنّ البلوغ. قُتلوا برصاص اإلسرائيليين، لتلحق 

ذويهم من بعدهم إجراءات قمعيّة عقابيّة مروّعة، بدءاً من سحب تصاريح 

لمّ الشمل من العائالت املقدسيّة وطردها للضفّة، وإعالن إسرائيل نيّتها 

بدء تهجير عائالت الشهداء إلى قطاع غزّة، مروراً باعتقال األقارب وهدم 

البيوت، وحتّى إغالق بيوت الشهداء عن طريق سكب اإلسمنت املسلّح 

تُصبح  املمارسات كلّها، ورغم بشاعتها وعدوانيّتها،  لكنّ هذه  داخلها. 

العائالت أكثر حقوقها اإلنسانيّة جذريّةً، وتُضرب  هامشيّة حين تُسلب 

بأشد نقاط حساسيّتها اإلنسانيّة والغريزيّة الطبيعيّة: احتجاز جثامين 

أبنائهم، ومنعهم من وداعها ودفنها بكرامةٍ واحترام. 

هناك، في برّادات املوت اإلسرائيلي

إعدام  توثّق  التي  الفيديو  تسجيالت  على  وتستيقظ  العائالت  تنام 

ممن  أخرى  عائالت  األخيرة.  وأنفاسهم  وصرخاتهم  لحظاتهم  أبنائها، 

معلومةٍ  أي  أو  فكرةٍ  أدنى  دون  من  ظلّت  الخفاء،  جنح  في  أبناؤها  قُتل 

عنه، هو الذي خرج في الصباح إلى املدرسة ولم يعد. لكنّ هذه العائالت 

برّادات  في  هناك،  ترقد  وأبنائها  بناتها  جثامين  أن  وتعرف  عرفت  كلّها 

املوت اإلسرائيليّة. تعرف أن جثامين أوالدها صارت كتاًل جليديّة بدرجة 

الشعبيّة، تمارس إسرائيل  الهبّة  انطالق  الصفر. فمنذ  حرارة 25 تحت 

سياسية منهجيّة، بقرارٍ حكوميّ مُعلن وتأييدٍ جماهيريّ صهيونيّ واسع، 

تحتجز بموجبها جثامين الشهداء. مرة ألسبوعين أو ثالث أشهر، ومرة 

منع  وهي مستمرة.  السنة  تعدّت نصف  وغير محدودة  متواصلة  لفترةٍ 

الجنازات، يقول اإلسرائيليّون، »يُمكنه أن يشكّل رادعاً ويُقلل من الدوافع 

العزاء  بيوت  وإقامة  وتشييعهم  دفنهم  أما  أخرى،  طعنٍ  عمليّة  لتنفيذ 

فتحوّلهم مثاًل يُحتذى به«.

إالّ  املأساة  تزيد  ال  فهي  الجثمان،  تُعيد  أن  إسرائيل  قررت  حال  في  أمّا 

رابحة.  تفاوض  أوراق  كأنّها  الشهداء  جثث  مع  تتعامل  إذ  تدهوراً، 

تفرض شروطاً صارمة ومكتوبة تُجبر العائلة على التوقيع عليها، ورهن 

مثاًل،  الشروط،  هذه  من  الجثمان.  تسلّمها  مقابل  طائلة  ماليّة  مبالغ 

الجثمان  تسليمهم  موعد  عن  العائلة  اإلسرائيليّة  املخابرات  تُبلغ  أال 

الشهيد  حالة  في  قريبة«.  أيامٍ  »في  التسليم  يتم  أن  االتفاقيّة  فتُحدد 

إسرائيل جثمانه  عاماً وتحتجز  العمر 16  من  يبلغ  معتز عويسات، وهو 

من  ألكثر  القريبة«  »األيام  تنتظر  العائلة   زالت  فما  شهور،  ستة  منذ 

شهرين.  كذلك، يشترط أمن االحتالل بـ »االتفاقيّات« املكتوبة أن يكون 

املتأخرة، تحديداً بعد منتصف  الليل  موعد تسليم الجثمان في ساعات 

املقبرة(.  مدخل  غالباً  )وهو  اإلسرائيليّون  يحدده  الذي  املكان  وفي  الليل، 

كما تشترط أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط ال غير، وأال 

يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصاً، وأن يصل املشيّعون إلى املقبرة 

تستغرق  وأن  ومسيرات«،  »تجمّعات  دون  ومن  فرادى  منها  ويخرجوا 

عمليّة الدفن أقل من ساعة ونصف الساعة. في معظم الحاالت، يصادر 

اإلسرائيليّون الهواتف النقّالة خالل الدفن لئال يتم تصوير الجنازة. بين 

اإلسرائيليّون  يسمّيه  ما  املشيّعون  يُطلق  أال  األخرى  املكتوبة  الشروط 

يُدفن  أن  إسرائيل  اشترطت  كثيرة،  حاالتٍ  وفي  تحريضيّة«.  »هتافات 

شهداء الضفّة الغربيّة في القدس حتّى تخضع الجنازة للرقابة األمنيّة.

تحصين القتلة

الجثامين وإعادتهم لذويهم بشروطٍ وحشيّة  تبرّر إسرائيل احتجاز 

أنّ  »التحريض«، وبحجة  لوقف  وبالحاجة  منع تخليد ذكراهم،  بحجّة 

لكنّ  الوضع«.  »تأجيج  و  لالشتباك«  »مناسبات  إلى  تتحوّل  جنازاتهم 

الساديّة الجنونيّة ال تنتقص البتّة من املهارة التقنيّة في أداء »الجريمة 

حماية  ألهميّة  اعتباراً  تقيم  زالت  ما  إسرائيل  أن  فالحقيقة  املثاليّة«. 

جنودها أمام احتمال املحاكمات الدوليّة، وحتّى في داخل النظام القضائي 

اإلسرائيليّ نفسه. فعلى الرغم من أن القضاء اإلسرائيليّ، عسكرياً كان 

يجد  أنه  إال  الصهيونيّة،  القمع  منظومة  في  جوهريّ  جزء  هو  مدنياً،  أم 

نفسه في حاالت نادرة مجبراً على البتّ بالتماساتٍ أو دعاوى ضدّ جنوده، 

للتهرّب،  إمكانيّة  أي  إسرائيل  أمام  املنشورة  الدالئل  تُبقي  ال  حين  وذلك 

الكاميرات  تُظهره  الذي  الشريف  الفتّاح  عبد  الخليل  شهيد  حالة  مثل 

الذي  الجنديّ  بوضوح  تظهر  ثم  الحركة،  على  قادر  وغير  ينزف  حياً 

أطلق النار باتجاه رأسه وقتله بدمٍ باردٍ. حتّى حينذاك، تتخذ إسرائيل 

احتياطاتها، فتصادر مثاًل من املحال التجاريّة أو مداخل العمارات كاميرات 

املراقبة كافّة التي تصوّر املنطقة التي نُفّذ بها اإلعدام، ويالحقون باالعتقال 

والتنكيل والتخويف شهود العيان الفلسطينيين على الجريمة املرتكبة. 

العاجز،  الوحشيّ  والتخبّط  االنتقاميّ  للهوس  إضافةً  الهدف،  لهذا 

تحتجز إسرائيل جثامين الشهداء وتشترط تسليمهم لذويهم بإجراء 

الدفن خالل مدةٍ زمنيّة قصيرة جداً: من أجل منع إخضاع الجثامين لعمليّة 

االستشهاد.  مالبسات  لكشف  شرعيّ  طبيب  يُجريها  التي  التشريح 

في  وحاسمة  بالغة  قضائيّة  أهميّة  القتل  حاالت  في  التشريح  فلعمليّة 

إمكانيّة تقديم القتلة للمحاكمة، واإلثبات بأن الشهيد قد أُعدم بدمٍ باردٍ. 

أن  الشرعي  الطبيب  إذ يستطيع  الوفاة،  فهي توفّر معلومات عن أسباب 

يؤكّد أن الوفاة حدثت إثر نزفٍ طويل وليس جرّاء رصاصة قاتلة، وهو 

ما يعني أن الطواقم الطبيّة اإلسرائيليّة أهملته عمداً لفترة زمنيّة طويلة 

ومنعت عنه أي إسعاف، أو العكس، أن هذه الرصاصة هي  تحديداً ما أدى 

اخترقت  التي  الطلقات  عدد  يؤكّد  أن  التشريح  بوسع  كذلك،  للوفاة.. 

جسد الشهيد. فما الذي يُثبت علمياً، غير أصوات الرصاص وشهادات 

أطلقوا نحو 50 رصاصة على  قد  اإلسرائيليين  أنّ  الناس والصحافيين، 

التشريح  يفحص  القدس؟  في  العامود  باب  في  خلف  أبو  محمّد  الشاب 

كذلك موقع اإلصابات، فيُحدد إن كان الرصاص قد أطلق باتجاه الجزء 

العلويّ من الجسد )الرأس تحديداً( أو السفليّ، وهو ما قد يشكّل دلياًل على 

تعمّد القتل، أو على األقل إطالق النّار بما يخالف معايير الضرورة بالقانون 

الدوليّ اإلنسانيّ، أو يُثبت إصابة الشهيد بظهره، وهو ما يدل على إعدامه 

رغم أنه لم يكن، بلغة القانون، يشكّل خطراً على مُطلق النار، أو يفحص 

موقع دخول الرصاصة وخروجها ليُحدد زاوية إطالق الرصاص، ويُفحص 

كذلك االحتراق على مالبس الشهيد وهو ما يدلّ على املسافة التي أطلقت 

منها النار. هذه كلّها دالئل قطعيّة يتعمّد اإلسرائيليّون إخفاءها بواسطة 

االبتزاز بجثامين الشهداء.   

االنكسار الذي لم تقبله عائلة مناصرة

هل وصلنا إذن قاع البشاعة واالنحدار اإلنسانيّ؟ ليس بعد. 

يوم 21 آذار/مارس 2016 تلقّت عائلة الشهيد الطفل حسن مناصرة 

مكاملةً هاتفيّة بأن تتجهّز الستالم جثمان ابنها بعد ساعات قليلة. حسن 

الصغير )15 عاماً( استشهد قبل ذلك اليوم بستة شهور، يومها أصيب 

ينزف  وتركوه  االحتالل  برصاص  عاماً(   13( مناصرة  أحمد  عمّه  ابن 

بالفيديو  اإلسرائيليّون  واملسعفون  األطباء  شوهد  بينما  طوياًل،  وقتاً 

يقتربون  اإلسرائيليّون  وشوهد  يعالجوه،  أن  دون  من  حوله  يجتمعون 

منه، يشتمونه ويبصقون على جسده النازف. الحقاً، شاهدنا تسجيل 

فيديو ألحمد في غرف تحقيق املخابرات اإلسرائيليّة وهو يتعرض ألبشع 

أنواع التعذيب النفسيّ. 

تتناقل  الفلسطينيّة  اإلعالم  وسائل  بدأت  الليلة،  تلك  منتصف  بعد 

خبراً مفاده أن عائلة الشهيد حسن مناصرة رفضت أن تستلم جثمان 

»هاي  فوراً:  للصحافة  الشهيد  والد  قال  لإلسرائيليين.  وأعادته  ابنها 

محاولة إلذاللناـ  ملّا يجيبوه بالطريقة هاي، بيعرفوا إنه فش مجال لتكفينه 

وفش مجال لتقبيله وفش مجال لتوديعه، وفش مجال حتى أن نلحده«. 

كان خالد مناصرة، والد الشهيد، يتحدّث عن الطريقة التي تُسلّم فيها 

من  إخراجها  يتم  أن  دون  من  لعائالتهم:  الشهداء  جثامين  إسرائيل 

البرّادات قبل التسليم بفترةٍ زمنيّة تسمح بذوبانها ودفنها وتوديعها 

بشكلٍ الئقٍ. العائالت املجبرة على إتمام الدفن خالل مدةٍ أقصاها ساعة 

ونصف الساعة، تستلم جثة ابنها كتلة جليدٍ واحدةٍ فال تتمكّن حتّى 

من أن تميزه، هذا غير الحاالت التي ال تتمكّن العائلة فيها من تمييز ابنها 

جرّاء اسوداد الجثمان، وهو ما يدلّ على تأكسد الجسد نتيجة إهمالٍ 

طبيّ وتأخّرٍ بالغٍ في إدخال الجثمان إلى برّاد املوتى. حرفياً، يستلم األب 

يستطيع  فال  جليد،  كتلة  ويقبّل  جليد  كُتلة  يُعانق  جليدٍ،  كتلة  ابنه 

العائالت،  تقول  جداً،  خطيرة  الدفن  عمليّة  وتُصبح  تكفينه  أو  توديعه 

فالجثّة في هذه الحالة... يُمكنها أن تنكسر!

الدفن، العدالة، الحياة

اإلنسانيّة  املنطقة  هذه  إلى  اإلسرائيليّة  الجريمة  منظومة  دخول 

عن  البحث  محاولة  إلى  تُحيلنا  إنسانيّتنا،  بجوهر  املرتبطة  الحرجة 

جذور قيمة وحقّ الدفن في األطوار املفصليّة من تاريخ البشر، من تلك 

في  نعرفها  التي  الحقوقيّة  للمنظومة  املؤسسة  الحداثة  وحتّى  األولى 

عاملنا اليوم.

يترك جثّة  أن  للبشريّة، رفض جلجامش  أدبيّ معروف  أقدم عملٍ  في 

اليوم السابع  أيامٍ ولياليٍ. وحين رأى في  أنكيدو لسبعة  امليت  صديقه 

دودةً تخرج من أنف الجثمان، قرر أن يدفنه بيديه. أوّل ظهوره بامللحمة، 

من  الحقاً  تمكّن  جلجامش  لكنّ  الحيوانات،  ربّته  متوحشاً  أنكيدو  كان 

تمدينه وصنع منه إنساناً. عند الخطيب الرومانيّ كنتليان )القرن األوّل 

بعد امليالد( قد نجد تفسيراً لقرار جلجامش هذا، ولقيمة الدفن عموماً، 

فكنتليان يقول إنّ أهم تفسيرٍ للحقّ بالدفن ينبع من كرامة اإلنسان، إذ 

سيكون  لذلك  الحيّة،  الكائنات  باقي  على  يتفوّق  وعقله  بإنسانيّته  أنه 

)أو  والوحوش  املفترسة  الحيوانات  تُترك  أن  اإلنسان  على  العار  من 

من  ذلك  في  ملا  آخر،  إنسان  تنهش جثمان  أنكيدو(  في حالة  الحشرات 

حطٍ من إنسانيّة امليت وكرامته. في حالةٍ مشابهة، ترفض أنتيغون في 

املأساة أن يُترك جثمان أخيها للوحوش وتُصر على دفنه. 

في القرن السابع عشر، وضع هوجو غروتيوس أسس ما نعرفه اليوم 

مؤلّفه  من  الثاني  الجزء  في  خصّص  وقد  اإلنسانيّ،  الدوليّ  بالقانون 

في  ويصفه  بالدفن«،  الحقّ  »عن  كاماًل  فصاًل  والسلم«  الحرب  »قانون 

قوّته  تتفوّق  الذي  املنصوص،  غير  الطبيعة  »قانون  بأنّه  الفصل  مطلع 

أن تنتجها«. في  يُمكن لكلّ األجيال  التي  القوانين املنصوصة  على كل 

الدفن  بقيمة  اليهوديّة  الديانة  تمسّك  غروتيوس  يذكر  ذاته،  الفصل 

أصحاب  وهم  للمصلوبين،  »حتّى  الفوري  بالدفن  يأمر  إلهيّ،  كقانونٍ 

أكثر جرائم شائنةٍ«. أما في دولة اليهود التي ال تمتّ لليهوديّة بصلة ـ 

إنما هي منتوج التطرّف العقالنيّ األوروبيّ املؤدّي للفاشيّة االستعماريّة، 

احتكار  هو  الوحيد  السيّد  املنطق  فإنّ  الصهيونيّة،  أخرى:  بكلمات 

املستعمِرين لإلنسانيّة، وتجريد ضحايا االستعمار من أي طابعٍ أو جوهرٍ 

إنسانيّ فيهم. 

أي مجتمعٍ ملواجهة  أو أي طقسٍ يعتمده  اإلنسان دفنه،  أن تمنع عن 

موت اإلنسان، يعني أن تنتزع منه أقدم أطباع اإلنسان وأكثرها جذريّة 

امللك  التي قاتلت  أنتيغون  وجوهريّة وأوّليّة، وأن تنتزع إنسانيّته. لكنّ 

لتدفن أخيها، وبالرغم من أنها قُتلت، إال أنها كسرته وأعادته بقوّة الدم 

إلى الرُشد والعدالة. أما جلجامش، فتقول املحلمة إنه عندما دفن أنكيدو 

إدراكاً لقيمة إنسانيّته، خرج بحثاً عن الحياة األبديّة. ونحن أيضاً نُريد 

شهداءنا مكرّمين: لنستعيد العدالة، ونستمر في بحثنا عن الحياة. 

 كاتب فلسطيني من حيفا

الدم  بطقس  معمدة  الشرق،  مدن  كأغلب  الالذقية  نشأت 

كما تهمس حفريات األسطورة، فقدمت أجمل بناتها )أغافي( 

قرباناً لتأسيسها. في منطق األسطورة نفسه، تجاوزت املدينة 

مضت  عام  آالف  ثمانية  الحكمة.  عهد  لتدخل  الطفولة  عمر 

يرموتي  اسم  حملت  صغيرة  فينيقية  قرية  من  تحولت  منذ 

نيكاتور«  »سلوقس  أساسها  حجر  وضع  حقيقية  مدينة  إلى 

واقعة  بعد  )الواديسا(  أمه  اسم  على  إياها  مسمياً  اليوناني 

األنسب  املكان  بشأن  توصياتها  اآللهة  فيها  قدمت  درامية 

للبناء، وهو املكان الذي تتربع عليه اآلن على قمة رأس بحري.

ينتهي  كي  افتراضياً،  تالها،  ما  مع  السنوات  هذه  تكفي 

تزال  ما  يصح.  ال  األمر  هنا  بأثرها،  الهوية  وتفيض  البنيان 

الهوية موضع تبدل دائم مع ما يورثه ذلك من تغير في البنية 

كل  املدينة  عرفت  تاريخياً،  والثقافية.  والعمرانية  السكانية 

شعوب العالم القديم غزواً وعمراناً واستيطاناً، فكانت منصة 

تأسيسها  الرومان  أعاد  فيما  للفينيقيين،  رئيسية  تجارية 

معمارياً ثم دينياً بعد أن سووها باألرض مما ال يزال أثره واضحاً 

في شوارعها املستقيمة وقوس النصر بالقرب من »الصليبة«. 

لتتوج  عديدة  مرات  وبنائها  بتدميرها  املسلمون  يتأخر  لم 

لعنتها بزالزل كثيرة آخرها زلزال آذار/مارس من العام 1287، 

قلبها رأساً على عقب مدمراً أسوارها التي لم تبن بعد ذلك.

ألف   70 املدينة  سكان  عدد  بلغ  العشرين،  القرن  مطلع 

في حقبة  بمختلف طوائفهم.  املسيحيين  من  ثلثهم  نسمة، 

االحتالل الفرنسي، وقعت تحت إغراء فكرة التحول إلى عاصمة 

الثالثينيات.  في  العقد  قرابة  عاشت  التي  العلويين«  »دولة 

وقتها ظهرت السينما والصحف املستقلة ألول مرة، وغنت أم 

كلثوم وعبد الوهاب في مقهى »شناتا« الباقي لحد اآلن، فكرة 

سيعاد  بلبنان(  )تشبهاً  السوري  للساحل  املستقلة  الدولة 

اللعب عليها في األزمة الراهنة من قبل كثيرين.. دون نجاح.

املتوسط  على  واالنفتاح  املستمر،  الهوية  اكتمال  عدم 

من  دوماً.  التغيير  على  متحركة  مفتوحة  أبقاها  وتأثيراته، 

يزورها يقارنها بكبريات املدن في حداثتها وطقوسها وثقافتها 

فلطاملا  وتأثيراتها،  بالعوملة  هنا  التفسير  يرتبط  ال  اليومية. 

زارها  عندما  وسهولة.  بيسر  التناقضات  مختلف  ابتلعت 

 36 لوجود  دهش  الوحدة،  أيّام  الناصر  عبد  جمال  الرئيس 

جريدة ومجلة منها صحف فرنسية، اختفت كلها بعد استالم 

البعث السلطة في سوريا.

غيرت  متعددة  هجرات  القرن  طيلة  املدينة  استقبلت 

وأكراد  وأرمن  فلسطينيون  مرات.  عدة  الديموغرافية  بنيتها 

بزيادة  السبعينيات  بعد  بدأت  األبرز  الهجرة  لكن  وتركمان.. 

هبوط العلويين إليها من معاقلهم التاريخية )الجبال القريبة( 

ودمسرخو(، مشكلين  )بسنادا  التاريخية  أحيائهم  إلى جوار 

املئة  في   55( السكان  نصف  من  أكثر  التسعينيات  منتصف 

أحياء جديدة تحولت ملركز  آالف نسمة(، ومنشئين  من 306 

الجامعة«( أضعفت  )»الزراعة« و »منطقة  للمدينة  ثقل جديد 

املراكز التقليدية القديمة )»الشيخ ضاهر«(.

وقومية.  دينية  طائفة  العشرين  قرابة  عموماً  فيها  يحضر 

أما  وتركية.  ويونانية  إيطالية  أصول  من  عائالتها  بعض 

بن  عبادة  أواًل  )دخلها  فيها  األمد  طويل  اإلسالمي  الوجود 

رغم  بطابعه  املدينة  طبع  يستطع  فلم  األنصاري(  الصامت 

اختفى  التي  للمدينة  البحرية  الواجهة  في  السكاني  انتشاره 

املرفأ األخير نهاية السبعينيات، مزيال آخر  معظمها في توسع 

الروائي  مينه«  »حنا  عالم  شكلت  التي  تلك  الشعبية،  املقاهي 

بمعظمه.

السيد  »مدينة  اعتبارها  ظل  في  حظوة  املدينة  تنل  لم 

بعد  السوريون  عرفها  كما  والحالي،  )السابق  الرئيس« 

أقصى  خادعة،  فهي  »سياحية«  كمدينة  صفتها  أما   .)1970

عشوائية  وتنطبق  الطرقات..  على  الفطائر  صناعة  تمثالتها 

التنمية عليها كغيرها من شقيقاتها.

هو  للغالبية  األثير  العمل  زال  ما  وأعماله،  البحر  جانب  إلى 

التجارة مع حلب التي اعتمدت على الالذقية كثيراً بعد سلخ 

سابقاً،  فأحيتها  العالم،  على  نافذتها  لتكون  اسكندرون  لواء 

كما تفعل اليوم بعد هجرة آالف الحلبيين إليها، مفضلين إياها 

على غيرها، وناقلين إلى أهلها )»اللوادقة«( ثقافة عمل جديدة 

لم يعرفوها سابقاً: بع كثيراً واربح قلياًل.

انتشاراً  ـ  قبلها  وما  ـ  األزمة  سنوات  في  املدينة  شهدت 

الزراعية شمااًل  أراضيها  ابتلعت  محموماً لعشوائيات سكنية 

وتحولت  علوية،  غالبية  تقطن  حيث  دمسرخو(  )الدعتور، 

أيضاً  املهاجرة  السنية  الغالبية  ذات  عشوائياتها  في  جنوباً 

للتظاهرات  رئيسي  مركز  إلى  السكنتوري(  الجنوبي،  )الرمل 

نسبتها  ضعف  ظل  في  مرجّح  ثقل  تكوين  تستطع  لم  التي 

النسبة  تتناصف  اليوم  وقتها.  السكان  بكل  قياساً  العددية 

اإلحصاءات  وفق  والعلويين  السنة  بين  تقريباً  العددية 

املتداولة. 

التدفق الكبير للمهجرين )وغالبيتهم من السنة( ساهم في 

الطائفي  الطابع  ذات  التقليدية  السكنية  الغيتوهات  تفكيك 

مع  مترافقاً  يطاق  ال  بشكل  مزدحمة  جعلها  مما  والقومي، 

لسكن  القادمون  اضطر  وقد  املزمن.  التحتية  البنى  ضعف 

البقية  فوق  بسرعة  غالباً  الحرب  تجار  أنشأها  جديدة  أحياء 

مع  صريح  وبتواطؤ  للمدينة،  األخضر  الغطاء  من  الباقية 

الجهات الرسمية. اليوم هناك أحياء جديدة في مناطق علوية 

الجديدة  )حلب  اسم  تحمل  سقوبين(  )سنجوان،  تاريخياً 

وإدلب الجديدة( يختلط فيها الجميع بانتظار نهاية الحرب، 

يتزاوجون ويتاجرون ويحلمون أيضاً.

على  فُسِّرت  سوسيولوجياً  متناقضة  ظواهر  املدينة  عرفت 

تاريخي  بإرث  مرتبطاً  قاصراً  تفسيراً  غالباً  الطوائف  عتبات 

خاصة  املجتمعية،  ومفاعيلها  السلطة  فالتر  في  املرور  دون 

فكما  نفسها.  السلطة  بنية  وفالحية  بريفية  منها  ارتبط  ما 

بعض  زال  )ما  منها  للنظام  علمانية  معارضة  أول  انطلقت 

التشبيح،  ظاهرة  منها  انطلقت  فقد  السجون(،  في  معتقليها 

التي كوتها بنارها قبل غيرها، وآخر آثارها قضية قتل العقيد 

التشبيح في السنوات  أبرز رموز  حسّان الشيخ على يد أحد 

األخيرة.

البعض  يفسر  املهجرين.  ضد  عنف  أعمال  أية  تحدث  لم 

البشري  النظام  خزان  كونها  رغم  ككل،  املحافظة  بأن  األمر 

الدولة  بفكرة  تمسكاً  فعلها  تعتبر  أنها  إال  األساسي،  ومعقله 

أجهزة  أن  رغم  األمنية،  وأجهزته  بالنظام  ال  ومؤسساتها 

التشبيح  ظاهرة  إليقاف  طفيف  بجهد  سوى  تقم  لم  الدولة 

التي طبعت املدينة باسمها.

التدميري،  بمعناه  الحرب  رعب  املدينة  تعش  لم  كذلك، 

نعوة  ألف  مئة  فاتورتها:  من  يسيراً  ليس  جزءاً  دفعت  لكنها 

واملخطوفين  املعتقلين  عن  عدا  جدرانها،  بها  تضيق  أكثر  أو 

مع  كثيرة  معاشية  أزمات  الجميع  يعرف  وفيما  واملفقودين. 

انخفاض القيمة الشرائية لليرة عشرة أضعاف، تستمر الحياة 

هنا دون وجود رؤى واضحة للمستقبل، ككل املدن السورية 

األخرى.

كاتب من سوريا

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

اإلعالم  على  السعودي  النفوذ 

املصـري. و»بألـف كلمـة« صـور 

سيناء.  تحرير  بيوم  التظاهر 

واملزيد على املوقع: حديث الكتب 

في العالم العربي ـ مشكالت إصالح 

حـول  نقـاش  ـ  بالجزائر  التربية 

جدارية السِيد بالقاهرة.

العراقي  العام  الحيّز  يَحوُل  كيف 

هندســة  املحـبـيـن:  لقـاء  دون 

ونسـائم  للمجتـمـع.  السـلطة 

أزمـة  مصـر:  في  تهـب  جديـدة 

وفـي  البدائل.  وســؤال  النظام 

انكشاف  الكِتاب:  عيد  »بيتونة«، 

وهم العراقي الذي يقرأ.

ذهب  تنهب  الدولية  الشركات 

الشباب  يتوه  بينما  موريتانيا 

العاطلون عن العمل في الصحراء 

في  فتاوى  حُبيباته.  عن  بحثا 

بَنما  إلى  املهربة  األموال  املغرب: 

العب  اعتقال  فكرة:  وفي  ادخــار! 

سيرك فلسطيني في إسرائيل.
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»أبناء األرض الطيبة«

فيه عدد كبير من  السنة دي بتحل ذكرى تحرير سيناء في وقت صعب،  أن  »برغم 

البيوت والقهاوي والشوارع عشان عبّروا عن رأيهم برفض  الشباب مقبوض عليهم من 

ما يعتبرونه تفريطاً في جزء غالي من تراب سيناء، بجزيرتيّ صنافير وتيران، وبرغم أن 

سيناء تتألم بفعل اإلرهاب، وأيضاً بفعل األخطاء الضخمة في أسلوب التعامل معه، وبفعل 

التهميش وتعطل التنمية املستمر لعشرات السنين، مع تكرار إعالن املشاريع وامليزانيات.. 

لكن كل ده لن يمنعنا، بل يجعل من الواجب علينا أننا نفكر نفسنا بمعنى 25 أبريل«،

... »نفتكر معنى األرض اللي حاربنا عشانها بالسالح والدم، وكمان حاربنا بالديبلوماسية 

والقانون عشان كيلومتر واحد منها )طابا(. ونفتكر إن سيناء 6 في املئة من كامل تراب 

مصر، يعني أكبر من مساحة الدلتا املصرية بكل محافظتها 3 مرات، سيناء فيها 670 كيلو 

من السواحل البحرية لم تستغل بعد 34 سنه من التحرير، وفيها كنوز من الخير والثروات 

االقتصادية والفرص االستثمارية، في انتظار أوالد مصر اللي هيخلّوا خيرها ألهلها.

نفتكر إن اإلرهاب والتهريب واالنفجارات والفقر واملرض مش هي األفكار اللي مفروض 

تيجي في بالنا ملا نفتكر سيناء، لكن سيناء مفروض تكون صورة الخير والجمال والسالم 

واالزدهار االقتصادي«،

... »تحية إلى 500 ألف مصري عايش في سيناء، ومتمسك باألرض مهما كانت الظروف. 

تحية إلى كل عسكري وضابط قادر يفهم رسالته ودوره، وبيحارب اإلرهاب في سيناء بكل 

بطولة، وفي نفس الوقت مأخدش ده حجة لظلم الناس وانتهاك حقوقهم وحرمات بيوتهم 

وأهلهم. تحية للشهيد املجهول ابن األرض الطيبة اللي اتنحلت بيادته على رمل سيناء وهو 

بيحافظ عليها لينا وألجيال بعدنا. وتحية لكل مصري قدر يتحدى الخوف عشان يعمل ما 

هو مقتنع إنه بيفيد بلده بيه، تحية للي بيشتغل في سيناء وكمل في مكانه عشان يفيد 

أهل بلده، وتحية لكل الشباب اللي في السجون ألنهم قالوا كلمة حق للحفاظ على حقهم 

في تقرير مصير أرضهم«.

هذه مقتطفات من صفحة »املوقف املصري« على فايسبوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء 

من العدو اإلسرائيلي، وبمناسبة التظاهرات في ذكرى ذلك اليوم احتجاجاً على التنازل عن 

الجزيرتين. 

.. وليس هناك ما يضاف!

الالذقية: صورة سوريا الصغرى

كمال شاهين

أمجد غنّام - فلسطين

نهلة الشهال

احتجاز جثامين الشهداء: جريمة إسرائيليّة من دون قاع

مجد كيال



هي مرتبة مصر في التصنيف السنوي لحرية الصحافة في 

بال  «مراسلون  منظمة  حسب  بلداً)،   ١٧٨ بين  (من  العالم 

حدود» التي وصفت مصر في تقريرها بـ «أحد أكبر السجون للصحافيين 

زائفة». بذرائع  معتقلين  إعالمياً   ٢٠ من  أكثر  يزال  ال  حيث  عاملياً، 

2 الـخمــيــــــس
159

قـضـيــــة

فكـــرة

ذهب موريتانيا بين املتبطّلين وشركات النهب الدولية

سالطة ديماغوجيا من املغرب

واملغامرين،  املوريتاني  الشباب  ملئات  أهمية  األكثر  بات  الشمال  طريق 

حيث  املوريتانية،  الشمالية  املحافظات  من  ثالث  في  الذهب  عن  بحثاً 

عشرات الشركات الدولية التي تنقّب عن املعادن.

يقول أحمد وهو من املغامرين الباحثين عن الذهب إن األمر انكشف مع 

عن  التنقيب  لرخص  املاضي  العام  خالل  املوريتانية  الحكومة  منح  تزايد 

أحد املعادن النفيسة في ركن من صحرائها مترامية األطراف.

ليبدأ  الحكومي  الترخيص  ينتظر  لم  املوريتاني  الشباب  أن  ويضيف 

مغامرة خطرة للبحث عن معدن الذهب النفيس، ستقوده إلى أماكن بعيدة 

في عمق الصحراء فراراً من شبح البطالة. 

ويؤكد أنه قضى خمسة أيام برفقة اربعة آخرين وعاد بقرابة كلغ من 

«عمله»  عن  يتراجع  لن  وأنه  ذلك،  من  بأقل  رفاقه  عاد  حين  في  الذهب 

هذا رغم ما يترتب عليه من مخاطر كبيرة، في مقدمتها إمكانية الضياع 

ومالحقة  األفاعي،  وخطر  الحياة،  فيها  تنعدم  تكاد  شاسعة  صحراء  في 

«الباحثين عن الذهب» دون الحصول على رخصة تنقيب. وسيعيد الكرة 

حتى لو جاءت إلى املكان قوات أممية. 

نواكشوط  العاصمة  شمال  كيلومتراً  وخمسين  مئتين  بُعد  فعلى 

قاسٍ  صحراوي  مجال  في  الذهب  عن  الباحثين  بعض  الطبيعة  يقتسم 

مع شركة كينروس الكندية التي تستخرج الذهب من املنطقة. ويشكو 

املستثمر الكندي الشبان للسلطات..

وال يستغرب موريتانيون موجة البحث عن الذهب في صحاري الشمال 

ويقول أحد املسؤولين في السياحة إن السياح األجانب سبقوا الشباب 

غطاء  تحت  الصحاري  هذه  على  بكثرة  يقبلون  وكانوا  هذه،  ملغامرته 

السياحة.

بريق أمل

كثّف املدوّنون املوريتانيون من حمالتهم على شركات التنقيب وطالبوا 

بطردها. كما تعددت كتاباتهم عن تلك الرحالت بوصفها «بريق األمل» 

بالنسبة للعاطلين عن العمل من الشباب.

الظروف  أن  معتبرين  الذهب  تأميم  إلى  البالد  رئيس  مدوّنون  ودعا 

لاللتزام  مضطرة  ليست  والدولة  وقت،  أي  من  أكثر  اآلن  تعينه  الدولية 

باتفاقيات تضرّ باألمة ومصالحها، حتى لو كانت اتفاقيات طويلة األمد. 

وذهب وزير سابق ومحامٍ إلى القول إن مبادرات الشباب في البحث عن 

الذهب تستحق التشجيع والرعاية وليس املضايقة والعقاب!

أنهكتهم  الذين  الشبان  والجيش عاجزة عن صدّ  األمن  أجهزة  وتقف 

البطالة وصمّموا على املجازفة طمعاً في ما يعينهم على األوضاع الصعبة 

املتفاقمة، كما يقول محمد محمود، وهو ثالثيني حاصل على شهادة عليا 

في املعلوماتية وخريج إحدى أعرق الجامعات األوروبية.

ويضيف الشاب أن األمر ال يعدو كونه فرصة منحها الله لشباب عاطل 

املركزي  السوق  في  التاجر  عمه  ابن  بفضل  استعان  وأنّه  العمل،  عن 

ألفين  يعادل  ثمنه  بحث  وبجهاز  للصحاري  عابرة  رباعية  بسيارة 

وخمسمئة دوالر.

على  وذلك  البطالة،  من  تعاني  العمل  قوة  من  املئة  في  ثالثين  من  أكثر 

والنحاس  والحديد  الذهب  يستخرج  حيث  البالد،  ثروات  من  الرغم 

ونفطية  غازية  في مشاريع  الدوالرات  مليارات  استثمار  الرغم من  وعلى 

لشركة  نواكشوط  شواطئ  في  الغاز  مشروع  أبرزها  من  ومنجمية، 

الجزائرية  لسونتراك  تاودني  حوض  ومشروع  األميركية،  كوسموس 

أن يمكِّن  يُتوقع  الذي  العوج  البالد، ومشروع  الصفرة شمال  العين  قرب 

من إنتاج خمسة عشر مليون طن من الحديد، ومشروع آسكاف والذي 

إلى  باإلضافة  سنوياً،  الحديد  من  طن  ماليين  ثمانية  إنتاج  من  سيمكّن 

مشاريع تعدينية أخرى تموّلها شركات سويسرية وكندية وبريطانية 

وجنوب أفريقية.

تساعد السلطات املوريتانية هذه الشركات البالغ تعدادها مئة وخمساً 

وأربعين شركة دولية على نهب أموال يفترض أن يكون املوريتانيون أولى 

بصفة  املضافة  القيمة  من  املستثمرين  املعدنية  املدوّنة  تعفي  حيث  بها، 

منها  شركة  عشرة  ثالث  أن  مع  التنقيب،  فترة  في  مطلق  وإعفاء  قَبْلية 

تستعد للبدء في استخراج املعادن من املناجم.

على  ثلثها  في  تعتمد  وهي  دوالر،  امللياري  تتجاوز  ال  موريتانيا  موازنة 

بأكثر  تستفيد  ال  املوريتانية  الدولة  أن  من  الرغم  على  وهذا  املعادن؛ 

ونصف  وثالثة  املستخرج  الحديد  قيمة  من  املئة  في  ونصف  اثنين  من 

للنحاس والذهب، وهي نسب ثابتة مهما ارتفع أو انخفض سعر املعدن 

دولياً.

 صحافي من موريتانيا

النقابات ويعترضون على  البلد زعماء بلغوا سن 65 عاماً على رأس  في 

تمديد الحكومة سن التقاعد للموظفين حتى سن 62. في مدينة مغربية 

خيول.  لديهم  ليس  الجمعية  مسيري  كل  الخيول،  ملربي  جمعية  هناك 

ومربو الخيول ليسوا أعضاء مكتب تسيير الجمعية. في ثانوية، رئيس 

جمعية أولياء التالميذ ليس لديه ولد يدرس باملؤسسة لكنه جلب توكيالـ  

لينوب عن والد تلميذ ما ـ ليكون بإمكانه االستيالء على املنصب والتفاوض 

باسم املؤسسة.. 

هذا قديم. وما الجديد؟ 

اإلنسانية  التنمية  في  أهدافها  لتحقيق  بكثافة  الجمعيات تنشط  بدأت 

ومحاربة التهميش وووووو.. ممنوع اتهام هذه الجمعيات الخيرية بأنها 

العضالت  إظهار  هو  الهدف  ألوانها..  سابقة  انتخابية  بحمالت  تقوم 

االقتصادية وشبكات النفوذ وقياس ردود األفعال التي سيتقرر بناء عليها 

من سيترشح ومن سيتراجع.. قبل االصطفاف تجري تسخينات وتصفية 

حسابات تمهيدا لالنتخابات التشريعية أكتوبر 2016. بدأ الصراع بين 

الوكالء الصغار للتسديد على الفريسة السمينة.

تلك محكيات  صغيرة عن املشهد املغربي. ثم ظهر محكي كوني:

جريدة  ونشرت  الذيذة  الضريبية  املــالذات  عن  بنما  أوراق  ظهرت 

مغربية الخبر مع صور لالعبين الشهيرين على فرض أن الجمهور يتابع 

صفحاتها  تمتلئ  التي  ـ  الجريدة  وشرحت  السياسيين.  ال  الرياضيين 

من  يتهرب  ليونيل ميسي  أن  ببالغة وشجاعة  ـ  للدخل  املدرّة  باإلعالنات 

الضريبة ويخرق القانون ويخفي أنشطته املالية لتحقيق املزيد من األرباح 

إلخ... وأشارت إلى أن أميركا هي سبب تسريب الوثائق خدمة ملصالحها 

سكرتير  عن  بنما  أوراق  تحدثت  بينما  بوتين.  فالديمير  سمعة  لتشويه 

امللك محمد السادس وشرائه ليخت فاخر.. 

في أول رد فعل له على التسريبات، قال وزير العدل املغربي أن «ال علم لي 

املتعلقة  بالتشريعات  أن معرفته قليلة  باملوضوع»، وأضاف ملوقع «لكم2» 

بقواعد تنظيم الضرائب والتهرب عن تأديتها.

نشر املوقع التصريحات.

بعدها بوقت قليل اتصل مستشار الوزير باملوقع ليصحح له أن الوزير 

الرسمية. وحسب  وليس بصفته  يعبر عن وجهة نظر شخصية  كان 

إطار  في  عامة  معطيات  تصريحه  في  قدم  الوزير  فإن  الوزير،  مستشار 

شخصي، وليس بصفته الرسمية كوزير للعدل والحريات.

من جهتهم تناول املغاربة على مواقع التواصل االجتماعي صورة يخت 

ملكي تم شراؤه بواسطة شركة أوراق بنما. وفسّروا فقر املغرب بترحيل 

املُلْك  منتقدا  واإلحسان  العدل  جماعة  شيخ  تكلم  حينها  إليها.  الثروة 

الجبري القائم في املغرب وطالب بإقامة خالفة إسالمية فورا. حينها نسي 

الناس بنما وفضلوا «املُلك الجبري» على خالفة متخيلة.  

من جهته صرح رجل أعمال مغربي للصحافة «لم أكن أعرف أن لدينا 

في  رئيسهما». وجد حاسوبي صعوبة  نائب  أنني  أو  بنما  في  شركتان 

تسجيل هذه الكذبة بينما تعطل برنامج حاسوبي حين سجلت فيه قول 

الشيخ املفتي عبد الله نهاري ـ الذي سبق له أن شجع على طرد بائعات 

الهوى لتنقية املدن املغربية ـ «إن األموال املهرّبة إلى بنما مدخرة ملواجهة 

أزمات املغرب». 

مع  السياسي.  الخطاب  في  الديماغوجية  مراحل  أعلى  املغرب  يعيش 

ما  لتوصيف  األنسب  الشكل  هو  العبث  أن  يبدو  الديماغوجيا  كمية 

التعبير  املغاربة  يستخدم  اإلغريقي،  الديماغوجيا  مفهوم  بدل  يجري. 

الشعبي «الطنز العكري» واملقصود به التظاهر بالبالهة لتحقيق املصالح 

ينتبهوا  لن  اآلخرين  أن  ويعتقد  هدفه  الشخص  يحقق  الشخصية. 

له  يحلو  ال  شخص  عن  هو  الشعبية  الحكاية  في  مثال  أشهر  لحيَله. 

املسابقات إال على حمير الجيران. يسمي املغاربة ذلك «الطنز العكري».  

كونه  عن  كناية  فاقع  «عكري»  لون  وله  اآلخرين،  استغالل  أي  الطنز 

واضح جدا لكن صاحبه واثق أن الناس أغبياء. وبما أن الناس ينتبهون 

ومع ذلك يستمر «الطنّاز» في ابتزازهم، فسموا ذلك عكري كناية عن 

ينطبق على  ما  أن  يعتبر  العكري»  «الطنز  يمارس  من  ألن  الخجل،  عدم 

اإلنسان.  هو  وجنتاه  تحمر  الذي  الوحيد  الكائن  عليه.  ينطبق  ال  غيره 

وهذه فضيلة تتراجع. 

توقعات مضللة.  أرقام  االقتصادية، وهي نشر  الديماغوجية  اآلن  إليكم 

توقع والي بنك املغرب أن تكون نسبة النمو واحد في املئة في 2016 وهذا 

أغضب رئيس الوزراء. من جهته توقع البنك الدولي 2.3 في املئة. وكان 

البنك توقع أن تكون النسبة 3 في املئة في 2015.

الخبر الصحيح هو أن نسبة النمو هي 4.7 في املئة في 2015: التوقعات 

ليست أخبارا. 

الدين  خدمة  أن  االقتصاديون  أعلن  نفسه،  العكري»  «الطنز  توجه  في 

املغربي بلغت أعلى مستوياتها في عهد حكومة اإلسالميين. يُفهم من ذلك 

أن ما استدانته حكومة اإلسالميين في أربع سنوات أكثر مما استدانته 

حكومة  تسقط  لن  تضليل.  سنة.  أربعين  طيلة  السابقة  الحكومات 

اإلسالميين بنشر األكاذيب. للناس بوصلة دقيقة ولهم كراهية شديدة 

ملن يحتال لتضليلهم.  

الحكومة  فشل  تأكيد  هو  األخبار  من  أكثر  التوقعات  نشر  من  الهدف 

والتحذير منها، ألن االنتخابات قريبة. وطبعا فالديماغوجيا في السياسة 

الداخلية  وزارة  أن  وبما  للنخبة.  الفوقية  البنية  تكشف  ألنها  األروع  هي 

تتولى مطبخ االنتخابات، فالالعبون يلتفون حول القدر إلضافة التوابل، كل 

على قدر نيته. 

 في 2016 يتحدث الرفاق عن التعذيب والقمع والحذر العملي في املغرب 

بمعجم 1970. وعلى النقيض من ذلك صرح بنكيران أنه قال للملك «حتى 

لو أدخلتني السجن فأنا معك». وهو بذلك يقطع الطريق على من يزايدون 

عليه في الوالء للملك.  

أشكال  ومكافحة  املناصفة  هيئة  مشروع  تعديل  جرى  يلي:  ما  فسِّر 

األمانة  ويتهمان  لهما  علم  ال  الحكومة  في  حزبان  النساء.  ضد  التمييز 

العامة للحكومة. 

لحكومة  املغربي  الشيوعي  الحزب  زعيم  انضم  يلي:  ما  تُفسِّر  ال 

اإلسالميين. خرجت رفيقة الزعيم في الحزب تنتقده واعتبرت االجتماع بين 

حزب العدالة والتنمية والتقدم واالشتراكية صدمة. أين الديماغوجيا؟

الحديث كأن االجتماع والتحالف بدأ هذا الصباح، بينما الحزب حصل 

على أربعة مناصب وزارية في 2011 رغم ضعف نتائجه في االنتخابات. 

الرفيقة تتجاهل مشكلة زعيمها. لقد تشاجرت زوجته مع زوجة وزير 

واآلن  تموز/يوليو 2009.  في  إيطاليا  في  وفقد منصب سفير  الخارجية، 

ورقته  أن  الزعيم  الرفيق  ويعرف  للملك.  الخارجية مستشارا  وزير  صار 

الرابحة توجد في جبة اإلسالميين ولوالهم ملا صار وزيرا. 

كأن  التصرف  أي  ذاكرة،  بال  السياسة  ممارسة  هو  العكري»  «الطنز 

كل شيء بدأ هذا الصباح. وهذه حيلة لطمر عبء املاضي. أي املمارسات 

السابقة. فبنسيانها لن يعرف املواطن البسيط ما قاله وما فعله السياسي 

منذ عامين فيقارنه بما يقوله ويفعله اآلن. النسيان أو التناسي يريح من 

املقارنات الصادمة.    

ونختم بسقف «الطنز العكري» وهو العتبة االنتخابية. 

كانت األحزاب تطالب برفع العتبة إلى سبعة في املئة عام 2000 (الحد 

السياسية  املؤسسات  البرملان)»لتقوية  لدخول  األصــوات  من  األدنى 

وتشجيع التقاطب البرنامجي»، وجرى التوافق أن تكون العتبة ست في 

املئة. النتيجة أن ثلثي األحزاب املغربية (عددها 36) غير ممثلة في البرملان 

حاليا ألنها لم تحقق ستة في املئة من أصوات الناخبين، وهي مستمرة في 

ادعاء تمثيل كل الشعب. وفي 2016 تطالب األحزاب بتخفيض العتبة إلى 

ثالث في املئة «بهدف عقلنة املشهد السياسي».

أين تتجلى الديماغوجية؟ 

مع  النخبة  سلوك  تطبع  لقد  للمطالب.  الحقيقية  الحجج  إخفاء  في 

للنتائج.  االنتخابات  عتبة  بتخفيض  الفرحون  ينتبه  ال  لذا  الديماغوجيا. 

عن  عاجزا  القادم  البرملان  ويصير  الحزبي  السياسي  املشهد  سيشتتون 

اتخاذ القرارات. 

هل يوجد تناقض في خطاب رفع وتخفيض العتبة؟ 

عندنا  ريحتهم»  «طلعت  الذين  ألن  الناس  يستغبي  بأنه  ينتبه  أحد  ال 

يتحدثون بطالقة كأنهم بال حاسة شم وهم متأكدون أن الشعب بال أنف. 

 كاتب وسينمائي من املغرب

املختار ولد محمد

محمد بن عزيز

التنقيب عن الذهب في موريتانيا

األموال املهرّبة في بَنما هي ادخار!

شكراً ألنّك تجعلنا نضحك

من  يبدو  أحدهم.  وجه  من  الكاميرا  تقترب  تفتيش.  نقطة  عند  يقفون  جنودٍ  مجموعة 

الشارع  في  اآلن  يظهر  وشأنه.  الكاميرا  تتركه  يتثاءب.  العشرين.  يتجاوز  لم  أنّه  مالمحه 

باص صغير يقترب من مكان تمركز الجنود. يوقفه املجنّد املتثائب ويطلب هويّات الرّكاب. 

املسؤول  الضابط  يقتاده نحو  النّزول.  ثمّ يطلب من صاحبها  الهويّات  إحدى  يتمعّن في 

الّذي يُعْلمه أنّه منذ هذه اللحظة بات معتقًال. يحاول الرّاكب أن يفهم السّبب. ال تفسير. 

يحاول أن يشرح للضابط أنّه يجب أن يصل إلى املدرسة حيث ينتظره طالّبه كاملعتاد. ال 

يبدو أيّ تعبير على وجه الضابط. يضع الراكب يده في جيبه. يتأهّب الضابط ويضع يده 

على مسدّسه. يُخرج الرّاكب من جيبه قطعة بالستيك حمراء. يثبّتها على أنفه، ويبتسم 

ابتسامةٍ  طيف  عليه  يبدو  الذي  الضابط  وجه  إلى  الكاميرا  تنتقل  جدّاً.  عريضة  ابتسامة 

يكبحه بسرعة ثمّ يأمر املجنّد أن يقتاد صاحب االبتسامة العريضة جدّاً إلى مركز االعتقال.

طاولة عليها قطعة بالستيك حمراء ساكنة. يرافق الصورة صوت شابّ يتحدّث صاحبه 

عن بداية عالقته مع املسرح وقراره أن تكون مهمّته في الحياة إضحاك األطفال أوًال وغير 

األطفال تالياً.

مهرّج يقف على املسرح ليحيي الجمهور بعد انتهاء عرضه. صوت تصفيق وصفير يعلو 

من كلّ مكان. تصعد طفلة على الخشبة مع والدها. يقول الوالد للمهرّج إنّ ابنته تودّ أن 

تقول له شيئاً.

- أنا أحبك. شكراً لك ألنّك تجعلنا نضحك.

ينحني املهرّج ويقبّل يد الطّفلة.

الطاولة مجدّداً. قطعة البالستيك الحمراء تتحرّك بفعل أصابع ال نرى سوى كفّ صاحبها. 

تبتعد الكفّ وتواصل قطعة البالستيك دورانها على الطّاولة.

- تقبيل اليد ليس من عاداتنا حتّى أنّني لم أعتد يوماً تقبيل يد أمّي..

قطعة البالستيك ساكنةٌ مجدّداً. األصابع تتقدّم لتحرّكها.

- ليس حتميّاً علينا أن نعيش ظروفاً سيّئة قبل أن نصل إلى حياة جميلة. يمكننا جعل 

حياتنا جميلة بأن نساعد بعضنا.

طفل يقف على أرجوحة ووجهه غارق في ضحكة سخيّة تشبه كلّ ما في الطفولة من فرح

- أنا أحبكّ جدّاً جدّاّ، وأشتاق إليك جدّاً جدّاً. حزنت عندما علمت أنك معتقل.

مجموعة رجالٍ وأطفال في ساحةٍ تحيط بها أسوارٌ عالية. تقترب الكاميرا من رجلٍ يحاول 

املشي في السّاحة. تمنعه إعاقة في قدمه من التقدّم كثيراً فيجلس ليستريح. تتركه الكاميرا 

لتتنقّل على وجوه املوجودين في الساحة بشكلٍ سريع. ال تظهر أيّ ابتسامة إلى أن تصل 

الكاميرا إلى وجه راكب الباص الّذي يظهر وهو يثبّت قطعة البالستيك الحمراء على أنفه.

- ما بكم؟! ألم نتّفق أنّ هذا مخيّم صيفيّ وأنّ علينا أن نستمتع به إلى أقصى حدّ قبل أن 

نعود إلى منازلنا؟

ينتهي الفيلم. يخيّم الصمت على القاعة ثوانٍ عدّة قبل أن تُسمع ضحكةٌ، تتلوها ضحكات، 

قبل أن تنفجر القاعة كلّها بالضحك.

في  السيرك  ومدرّب  املهرّج  اإلسرائيليون  اعتقل  األول/ديسمبر 2015  في 15 كانون 

تهمة،  أيّ  له  توجّه  أن  دون  من  إدارياً  محتجز  اآلن  إلى  وهو  للسيرك.  فلسطين  مدرسة 

وقد رفضت املحكمة العسكرية االستئناف في قضيته آخر شهر آذار/ مارس املاضي. اسمه 

محمدّ أبو سخّا.
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السوداني  الجنيه  صرف  سعر  تراجع  نسبة  املئة  في 

وقد  املاضية.  الثالثة  األشهر  في  األميركي  الدوالر  أمام 

عاجلة  تدابير  واتخاذ  املالية  وزير  إقالة  إلى  النواب  بعض  دعا 

الوطنيـة. العملـة  قيمـة  في  التـدهور  الغالء بسـبب  مـن  للحـد  متـابعـــات

3 الـخمــيــــــس
60

نسائم جديدة تهبّ في مصر

«ثمّة أماكن محدّدة للقاء، واآلن باتت جميعها مكشوفة»، 

وهو  املمنوعات  تجّار  أحد  وكأنه  تاكسي  سائق  يقول 

بغداد.  متنزّهات  في  بحبيبته  لقائه  صعوبة  عن  يتحدَّث 

إلى  تتحوّل  أو  تتالشى  العاصمة  في  الحب  قصص  تكاد 

على  وباعثة  مُفرحة  تكون  أن  من  بدًال  محزنة  حكاياتٍ 

الحياة في عراق اليوم، وقد تالشى حيزه العام الذي لم يعد 

إناثاً  الشباب  يعيش  للحب؟  إذاً  فكيف  للسياسة،  يصلح 

وذكوراً مفارقات مؤملة كالوجود في شارع واحد من دون أن 

يكونوا قادرين على التواصل إال عبر املواقع اإللكترونية، في 

ظل انغالق تام للمجتمع وانحسار حيزه العام املتمثل في 

متنزهات بغداد، القليلة بكلّ األحوال، إذ تقتصر على ثالثة 

أماكن في الرّصافة هي حدائق شارع أبي نواس، أو متنزّه 

الزوراء في الكرخ، وبينهما متنزّه الجزيرة السّياحية الذي 

يقع في أطراف العاصمة، إالّ أنه ليس مُفضًّال لبُعد مسافته، 

كون  األخيرة  األعوام  في  لحقته  التي  السمعة  وبسبب 

املحبيّن فيه ليسوا «عُذريين» تماماً. 

الحب بالسكايب

املُحبُّ، سائق التاكسي، في بداية العشرينيات من عمره، 

ظلّ طوال الطريق الذي استغرق نحو نصف ساعة وهو 

وصور  القصيرة  الرسائل  يتبادل  بغداد  شرايين  يجول 

ويُلقي  يُهاتفها  أن  قبل  يصبر  ولم  حبيبته،  مع  السيلفي 

عليها تحيّة الصباح ويمازحها بأبيات شعر عامي. تحوّلت 

فهما  االلكترونيّ،  الفضاء  إلى  الشابين  بين  اللقاءات 

و  سكايب  وبرنامج  املحمول  الهاتف  عبر  الحب  يعيشان 

«فيسبوك»، على الرغمّ من أنّهما يسكنان على مقربة من 

العام  الجامعة  أنهت  هي  مالصقتين.  منطقتين  في  بعض 

نُدرة،  إال  بالخروج  لها  يسمحون  أهلها  يَعُدْ  ولم  املاضي 

أن  أو  «تُفضَح»  أن  يُريد  ال  أنه  بيد  لها،  مُتلهفِّاً  وهو يظلُّ 

يُساء إلى سمعتها إذا ما التقيا، وهو األمر الذي قد يجرّ إلى 

قتلها، أو بأقل األحوال سوءاً تزويجهما، وهما غير جاهزين 

لهذا الخيار بعد.

تضيق  مربعا  كيلومتراً   4555 مساحتها  البالغة  بغداد 

بأهلها، وبالنساء على وجه الخصوص، إذ ما عاد متاحاً لهنّ 

الحضور في الحيز العام. تكاد املقاهي واملطاعم تُخصَّص 

عدّة،  ألسباب  نفسه  على  املجتمع  انغالق  بسبب  للرجال 

منها الوضع األمني املنفلت الذي جعل العائالت تخاف على 

بناتها من االنفجارات والخطف، فيحدّ من خروج النساء. 

التي  العشائرية  األعراف  مدّ  صعود  يُضاف  كله  ذلك  إلى 

تزيد من املحافظة وتضع املرأة على رفّ «العيب» وتحوّلها 

ومن  منها  و»التخلّص»  زواجها  يتمّ  حتّى  «مشكلة»  إلى 

تتلخّص  األخطاء  وهذه  ترتكبها،  «قد»  التي  «األخطاء» 

بتعرفها على ذكور وااللتقاء في األماكن العامة. وبالطّبع ال 

يمكن إغفال تصاعد الخطاب الديني، الذي يُشهِّر ويعرِّض 

خارج  العالقات  ويُحرِّم  االختالط،  ويُدين  وملبسها،  باملرأة 

مؤسسة الزواج. وأخيراً العسكرة في املجتمع، التي تتيح 

التصرف  املُدن  في  املنتشرة  األمنية  والقوّات  للميليشيات 

و»األخــالق».  «الشرف»  على  أوصياء  أنّهم  أساس  على 

كل هذه الخلطة من الرقابات أثّرت على تصرّف السكّان، 

إسفنجات  وحوّلتهم  التحديد،  وجه  على  منهم  والرجال 

تصرّفات  على  أوصياء  وصيّرتهم  الخطابات،  تمتص 

الجميع.

.. ظهور املرأة بحدّ ذاته، سواء لوحدها أو بصحبة آخر، 

ويُمارس  اجتماعياً  يُالحق  فعل محرّم وممنوع،  إلى  تحول 

قمعه، في الواقع وكذلك في الفضاء االفتراضي كحيز عام 

باناما»  «وثائق  بـ  العالم  انشغل  وقت  وفي  هكذا  بديل. 

كان العراقيون منشغلون بـ «وثائق» من نوع اجتماعي و 

اإلعالم  وسائل  دفع  ما  الجدل  من  الكثير  أثارت  «أخالقي» 

إلى الركض خلفها، علماً بأن «وثائق باناما» ثبتت تورّط 

وهو  أموال  بغسيل  األسبق،  الوزراء  رئيس  عالوي،  أياد 

الذي أعلن قبلها بأسابيع ـ متحديّاً ـ بأنه «ال يأخذ أمواًال 

صور  نشر  على  بغداد»  «وثائق  تركّزت  الله».  من  حتّى 

التُقطت  االجتماعي  التواصل  مواقع  لشبّان وشابات على 

أو  املتنزّهات  في  يتمشّون  وهم  منهم  غفلة  في  لهم 

جالسين على مصاطب الحدائق العامّة، أو يتبادلون قبلة 

سريعة. املُلتقطون لم يكن همّهم سوى التشهير بهؤالء 

دمائهم،  إباحة  إلى  تصل  التي  العبارات  بأقذع  ووصمهم 

تنتمي  الفتيات  إحدى  كانت  ما  إذا  يحدث  قد  ما  وهو 

هذه  تكن  لم  وإن  العراق.  عشائر  من  كبيرة  عشيرة  إلى 

أنّها كانت  إال  الثالثة،  األلفيّة  الظاهرة بجديدة على عراق 

ضيّقة وتُتداول بين أشخاص قلّة على الهواتف املحمولة، 

ومن ثمّ على صفحات مغلقة على موقع «فيسبوك» بعد أن 

انتشرت التكنولوجيا في العراق. الظاهرة أخذت باالتساع 

منذ أعوام قليلة وجرَّت إليها فئات متنوّعة، مضيفة بذلك 

ومُحاطاً  مُراقباً  صار  أن  بعد  العام  املجال  إلغاء  إلى  أسبابا 

أُريد  أن  وبعد  متطوّرة،  بكاميرات  محمولة  بهواتف 

للمجتمع أن يكون كًال واحداً في طرائق عيشه.

السلطة تُنتج املجتمع!

في  ومثقّفون  بل  سياسيون  له  يروّج  مما  العكس  وعلى 

السلطة  فإن  املجتمع»،  نتاج  هي  «السلطة  بأن  العراق، 

إلى  املجتمع  وصول  في  ومحرِّض  أساسيّ  دور  لها  كان 

عيب.  إلى  املرأة  وتحويل  االختالط  منع  أي  االنغالق،  هذا 

التوصيف  تلطيف  وتحاول  رجعياً،  خطاباً  أنتجت  فهي 

باعتماد مفردة أنها «محافِظة». النظام السلطوي الحالي 

كان قد ورث أرضيّة جاهزة عن نظام صدّام حسين الذي 

عمل مطلع التسعينيات على ترييف املدينة سوسيولوجيا 

كل  من  تماماً  أفلس  أن  بعد  باإليمان،  وصبغها  وقيمياً، 

غالبية  تبنّت  أن  وبعد  واالشتراكية،  القوميّة  شعارات 

فعل  ردّة  كان  أيضاً  وهو  اإلسالمي.  الخطاب  املنطقة  دول 

التي كان طابعها إسالمي.  العراقي  على انتفاضة الجنوب 

هكذا عممت مفاهيم منها تلخيص الحب (بسذاجة) على 

ما استغلت  أنه عالقة جنسيّة محرّمة فحسب. وسرعان 

األحزاب الطائفية التي وصلت إلى سدّة الحكم بعد احتالل 

لتزيد  األرضيّة  هذه   2003 أبريل   / نيسان  في  بغداد 

إليها األهوال والفظائع. فمنذ 2004 وحتّى اآلن لم تنفك 

األحزاب اإلسالمية عن تقديم مقترحات لفصل الجنسين 

املدارس  على  نائبة بجوالت  (تقوم  االبتدائية  املدارس  في 

االبتدائية لتوزيع الحجاب على الطالبات) بعد أن نجحت، 

في الكثير من الجامعات بتطبيق هذا الفصل، ضاربة عرض 

الحائط بتظاهرات الطلبة الرافضة له.

األحزاب،  هذه  في  اإلعالم  وسائل  بدأب  هذا  كل  ترافق 

املرأة من دون كلل على  من صحف وفضائيات، على حثُّ 

الحجاب. «عفافكِ يا فتاة.. هو طُهرك» وهو شعار مجتزأ 

من «دعوة» مطوّلة ليس فقط إلى الحجاب، وإنما لتعديل 

شكله بحيث يغطّي أغلب الوجه، عالوة على الفتات تحريم 

«التبرّج» التي تنشر في كلّ مكان، حتّى وصلت إلى حرم 

أعرق جامعات العراق مثل جامعتي املستنصرية وبغداد.

الدين  رجال  خطاب  فصل  يُمكن  ال  الحال،  وبطبيعة   

هذه  عن  محاضراتهم  تنقل  الشاشات  أخذت  الذين 

تتحدّث  التي  املحاضرات  مئات  رصد  فباإلمكان  الظاهرة. 

بـ«أخالق»  بالتشبّه  املرأة  وإلزام  الجنسين،  فصل  عن 

بعمرٍ  تزويجهن  على  والحثّ  والصحابة،  النبي  زوجات 

الشخصيّة  األحوال  «قانون  والعمل على تشريع  صغيرة، 

تسعة  بلوغها  عند  الفتاة  بزواج  يسمح  الذي  الجعفري» 

أعوام هالليّة، ويُخضع القانون املرأة لرغبات زوجها كون 

املعاشرة الزوجية «حق أصيل»، ويحوّل القانون الزواج من 

«رابطة للحياة املشتركة»، إلى عقد نكاح شرعي فقط!

من  املجتمع  على  املفروضة  املفاهيم  هذه  نتائج  تبدو  ال 

أبداً،  مستغربة  الخطاب،  بقوّة  و/أو  السالح  بقوّة  األعلى 

السياسيّة  والسلطة  والعشائري  الديني  بين  فالتعاضد 

وزارة  أكدت  حيث  املُبكّر،  الزواج  ظاهرة  اتساع  إلى  أدّى 

النساء  من  املئة  في   23.4 أن   2013 العام  في  التخطيط 

العراقيّات تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاماً، وأن 5.5 في املئة 

بهذا  املتزوجين  عدد  وارتفاع  عاماً.   15 سن  قبل  تزوجن 

الشكل لم يكن ليؤدي إلى انفجار سكّاني، كمّا شكى وزير 

ووالدة  أسريّاً،  تفككاً  أيضاً  عنى  وإنما  األسبق،  التخطيط 

جيل من األبناء بين آباء صغار مطلّقين لم يخبروا التعامل 

مع الحياة ليخبروا التعامل مع أبنائهم. وبلغ عدد حاالت 

الطالق نحو 516.784 خالل األعوام العشرة األخيرة، وهو 

ما يعني أن 20 في املئة من عدد الزيجات قدّ انتهت بالطالق. 

التي  الجديدة  االجتماعيّة  املفاهيم  فإن  استطراداً، 

أخذت تترسّخ داخل املجتمع العراقي لم تنتج عن حاجة 

املجتمع إليها، ولم تحصل بقرار منه، وإنما كانت سابقاً 

املفاهيم  تُفرض  أخذت  واآلن  ديكتاتورية.  سلطة  بفعل 

لم  مشوّهة،  لسلطة  دؤوب  وعمل  وتشريعات  بقرارات 

فقط،  ممارستها  وضرورة  السياسة  تبشيع  على  تعمل 

وإنما على تحويل املجتمع إلى أكثر األدوات طواعية من 

أجل استغالله لالستمرار في سيطرتها على الغنيمة. 

السلطة  ترسيه  الــذي  االقتصادي  النظام  أن  بيد 

ذاتها، أخذ يتعارض مع شكل الحياة االجتماعية املنشود 

في  كما  العام  الحيز  في  فرضه  تريد  الذي  وتنميطه 

الخاص. فلم تعد الحاجة االقتصادية للعراقيين (والشباب 

منهم الذين يشكلون نحو نصف املجتمع) تسمح للرجل 

وحده بأن يكون عامًال، وهو ما يُجبره على الرضوخ لخروج 

املرأة للعمل، كما أن تفشّي حاالت الطالق وتناول  تبعاتها 

الحياة  متطلّبات  توفير  وصعوبة  اليوميّة،  الحكايات  في 

بزواج  للقبول  الركون  عدم  إلى  شبّاناً  تدفع  الزوجيّة، 

مُبكّر. إلى ذلك كله يُضاف دخول التكنولوجيا إلى املجتمع 

وتعرّفه على الحياة اليوميّة للمجتمعات األخرى، ما يدفعه 

إلى البحث عن تكوين شكل اجتماعي آخر غير ذاك الذي 

يُراد له التحرّك فيه. 

الذي  بالحجم  يصبح  لم  هذا  الرفض  واقع  أن  صحيح 

أن  إالّ  اآلن،  املفروض  الواقع  على  انقالباً  يكوّن  أن  يمكن 

ما  وهو  باالتساع،  أخذت  الرفض  قوّة  أن  أيضاً  الصحيح 

سياسيّاً  رفضها  مع  بمواجهة  ليست  السلطة  يجعل 

فحسب، وإنما رفضها اجتماعياً واقتصادياً أيضاً.

كاتب صحافي من العراق

«حكم  بسقوط  وتهتف  مصر  في  الشوارع  تجوب  التي  املظاهرات 

أن  مجدداً  تؤكد  وهي  سنتين.  منذ  مثيل  له  يسبق  لم  حدث  العسكر»، 

«الشعب يريد». تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية 

صار قشة قسمت ظهر البعير، ليتهاوى حاجز الخوف وينفجر الغضب. 

أزمة  أن  صحيح  الحركة؟  هذه  تطور  احتماالت  استشراف  يمكن  فهل 

مخاضها  لتشكل  تتضافر  كثيرة  عوامل  لكن  أطلقها،  ما  هي  الجزيرتين 

وأيضا،  السياسي،  املجال  وانسداد  الحريات  رأسها قضايا  وآفاقها، على 

وبالقطع، األزمة االقتصادية املتفاقمة.

أزمة النظام

شهدنا في مصر على امتداد الشهور األخيرة حاالت من التذمر والغضب 

أحداث  أشارت  وبوضوح،  مؤخراً  مختلفة.  اجتماعية  قطاعات  وسط 

صراعات  والى  ومؤسساتها،  الدولة  أجهزة  تخبط  إلى  كثيرة  وأحاديث 

التحرك  على  شجع  النظام  ضعف  عن  بكشفه  وهذا،  وداخلها.  بينها 

ضده. وتدور تكهنات الجميع، املؤيدين واملعارضين على حد سواء، حول 

احتماالت اندالع موجة من االضطرابات االجتماعية ـ املنفلتة في األغلب ـ 

بسبب االنهيار االقتصادي والتدهور الحاد في مستويات املعيشة.

ما جرى في مصر بعد «يوليو 2013» كشف عن العفن الذي باتت عليه 

أمام  نعد  لم  مبارك.  حكم  من  عاماً   30 ركود  بعد  الشمولية  يوليو  دولة 

دولة موحدة باملعنى الحديث التقليدي، وإنما في مواجهة ما يشبه دولة 

املماليك، حيث طغمة من أمراء الحرب يديرون أجهزة سيادية كإقطاعيات 

منعزلة تتصارع على مناطق النفوذ ومواقع النهب. هذا مثال ما أظهره بجالء 

استشهاد الباحث اإليطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض لتعذيب وحشي 

أدى إلى مصرعه. فقد بات معروفاً، ومعلناً على ألسنة بعض اإلعالميين ذوي 

الحظوة، أن الصراع بين األجهزة السيادية هو السبب في عدم اإلعالن عن 

حقيقة ما جرى. 

أشبه  مبارك  أن  الثورة:  هزيمة  بعد  الشباب  وسط  سرت  نكتة  هناك 

انتزاع  بمثابة  إطاحته  وكانت  بالغائط)  املمتلئ  (البئر  «بكابورت»  بغطاء 

ربما  الجميع!  وجه  في  الغائط  ماسورة  انفجار  إلى  أدى  ما  الغطاء،  لهذا 

مالئم  كبيرة  درجة  إلى  لكنه  الئق،  وغير  صادماً  تشبيها  النكتة  تحمل 

لوصف الحالة. الفشل الذريع، التدهور الحاد، انعدام الكفاءة، الضحالة 

صارت  إلخ،  البلهاء..  والدعاية  املفضوح  الكذب  العته،  من  تقترب  التي 

العناوين املتسقة مع أداء الدولة وأجهزتها ورموزها. 

ويضعونه  جيش،  للواء  عسكرياً  زياً  يعطونه  معمل،  بفني  يأتون  هكذا 

أمام الكاميرات في مؤتمر صحافي عاملي، ليعلن اختراعه لجهاز يقضي على 

الفضيحة،  عن  بالتالي  واملسؤول  املشهد،  أخرج  من  أن  والصادم  اإليدز! 

أيضاً) في برنامج  لواء  (برتبة  أعلن أحد رجاله  الذي  املخابرات  هو جهاز 

تلفزيوني أن هناك مجلساً سرياً إلدارة العالم يقوم بتنظيم املناخ وإدارة 

املؤامرات الكونية! هذا املستوى من التردي أصبح سمة كل األداء الحكومي 

بين كل  األخيرة  الخمسة  املواقع  من  واحدا  باتت تحتل  التي  في مصر، 

بالد العالم، طبقا لتقارير التنمية البشرية الصادرة عن األمم املتحدة، في 

مؤشرات التعليم، والصحة، والسكن، والبيئة، والشفافية، وغيرها.

لقد أحرق نظام السيسي مراكبه بأسرع مما كان يتوقع أحد. تآكلت 

شعبيته، وانحصرت في قطاع ضيق من املنتفعين والجمهور املذعور من 

شبح الثورة. بينما بات أنصاره داخل مصر وخارجها يرونه عبئاً، بسبب 

فشله في مواجهة الفساد وتحقيق أي انجاز اقتصادي ملموس، أو حتى 

وقف التدهور. بل عمقت سياساته من الفساد وتدهور األحوال. هذا غير 

داخلها،  األهلية  الحرب  نطاق  واتساع  سيناء  على  السيطرة  عن  عجزه 

وهو أمر مزعج جدا لحلفائه الغربيين وقيادات جيشه. باإلضافة طبعا إلى 

ممارساته الدموية املفضوحة عامليا بدرجة ال يمكن ألحد أن يغض الطرف 

عنها.

البدائل؟

هذا في مجمله فتح الباب طوال األسابيع األخيرة للحديث عن البدائل، 

وهو سؤال دائم اإللحاح في مصر، عادة ما يرفعه أنصار النظام منذ عهد 

وهم  معضلته.  أمام  بوضعهم  التغيير  في  الطامحين  لتعجيز  مبارك، 

يتجاهلون حقيقة أن غياب البدائل هو نتيجة سطوة النظام االستبدادية 

وإغالقه للمجال العام، أي أن هذا الغياب هو سبب للنقمة عليه. لكن على 

أجنحتها،  بمختلف  الثورة،  قوى  أمام  مركزيا  السؤال  يبقى  آخر  جانب 

حيث ال توجد فرصة النتصار الثورة من دون تقديم إجابة عملية وملموسة 

عليه.

ذات  الفاعلتين  القوتين  املضادة  والثورة  الثورة  سنوات  أطاحت  لقد 

الوزن داخل الساحة السياسية في عصر مبارك: الحزب الوطني، واإلخوان 

املسلمين. انهار وتفكك مع الثورة الحزب الوطني، حزب الدولة املجسد 

يعد  ولم  الريفية،  العائالت  ورؤوس  األعمال  ورجال  البيروقراطية  لشبكة 

قابًال لالستعادة تحت أي مسمى، بعد تحول الدولة إلى إقطاعيات متناحرة، 

وهو ما ظهر بجالء في االنتخابات البرملانية األخيرة. أما اإلخوان فأصيبوا 

الجماهيري  والعداء  ناحية،  من  املضادة  الثورة  قمع  قاصمة:  بضربات 

املستحَق من ناحية أخرى، وصراعهم الداخلي املحتدم من ناحية ثالثة، 

الوطني  فلول  جانب  وإلى  معنى.  بأي  اليوم  بديال  يشكلون  يعودوا  ولم 

مرتبطة  مباحثية  مجموعات  مجرد  بعضهم  السلفيون.  يوجد  واإلخوان 

في  انخرطوا  جهاديون  اآلخر،  والبعض  األمن.  مكاتب  من  وتدار  بالنظام 

تحالف اإلخوان، وتعرضوا لضربات قاصمة.

أما حركة التغيير التي لعبت الدور املركزي في كل النضاالت طوال العقد 

األول لأللفية الثالثة وصوًال إلى الثورة، فلم تسْلم هي األخرى من عواصفها. 

حاولت أطرافها استقطاب جموع الشباب، إال أنها لم تحقق سوى نجاحات 

محدودة، وظل الشباب باملاليين غير منتمين وغير منظمين، على الرغم من 

الزخم السياسي الكبير الذي انخرطوا فيه. وهكذا، فشلت الحركة، وهي 

محورية، في توليد أحزاب جماهيرية. بينما تسببت منعطفات الثورة في 

انقسام كبير داخلها ما بين جناحين، من الصعب أن يلتقيا ثانية تحت 

راية واحدة، وإن كانا بالطبع مستمران في النضال املشترك حول بعض 

القضايا، كمعركة الجزيرتين.

واليسار  الليبرالية  والقوى  الناصريين  يضم  وسطي،  األول  الجناح 

التقليدي القديم. وهو جناح تواطأ مع الثورة املضادة، وغض الطرف عن 

دوره  اليوم استعادة  اإلخوان. ويحاول  والقمع حتى يتخلص من  املذابح 

الكثير من  فقد  أنه  إال  النظام وطرح نفسه كبديل،  النضالي في مواجهة 

بريقه وشعبيته. الجناح الثاني ديموقراطي جذري، يضم تيارات اليسار 

الثوري، واملجموعات الشبابية، والفوضويين، والكتل الراديكالية املنشقة 

عن األحزاب الوسطية. هذا الجناح حافظ على استقامة مواقفه ضد الثورة 

أطرافه،  حلقية  ويعيبه  اإلخوان.  ضد  وأيضا  العسكري،  والحكم  املضادة 

تطرح  أن  يمكن  واحدة  راية  حول  التجمع  في  اليوم  حتى  فشلت  التي 

نفسها كبديل.

لكن حديث البدائل ال يمكنه االقتصار على القوى املنظمة. فنحن لسنا 

في 2005 أو 2010. لقد حدثت ثورة كبيرة استمرت عواصفها لسنتين 

الذين تسيسوا بال شك، وإن  الشباب  متواصلتين، وشارك فيها ماليين 

أن  إال  النظام،  العام واستبداد  املجال  انسداد  لم ينتموا تنظيميا. ورغم 

بين حين  تلقي بحممها  الصلبة،  القشرة  تعتمل تحت  براكين مشتعلة 

إلى السطح. ليس فقط فيما يتعلق بقضايا السياسة وصراعاتها،  وآخر 

وإنما بصدد كل املحظورات: الدين، الحريات الشخصية، اإلبداع الحر، 

أولئك  ضمن  أن  واملؤكّد  الخ.  النساء،  اضطهاد  الجنسية،  العالقات 

للثورة  منحازين  زالوا  ما  الشباب،  من  اآلالف  مئات  بضع  هناك  املاليين 

وضد العسكر واإلخوان. وتظهر مؤشرات على وجودهم بين حين وآخر 

مسألة  لطرح  عفوي  ميل  لديهم  متنوعة.  وحمالت  ومعارك  أحداث  في 

السلطة، وأفكار غضّة حول إعاده هيكلة دولة االستبداد وبناء جمهورية 

إلى  في حاجة  زلوا  ما  وإن كانوا  األهم،  البديل  هؤالء  يمثل  ديموقراطية. 

راية يلتفون حولها.

خاصا  وزناً  أعطى  ما  هو  مؤخراً،  مصر  في  انفتح  الذي  البدائل  حديث 

للحركة الشعبية الوليدة ضد بيع الجزيرتين. فخبرة ثورة يناير املحفورة 

في أذهان الطبقة الحاكمة وقوى الثورة على حد سواء، أن سؤال ما البديل 

يمكن أن ينهار فجأة من دون مقدمات. عندما يقرر الناس في لحظة عاصفة 

وأن  بديل،  غياب  في  إطاحته  مغامرة  من  كُلفة  أكثر  النظام  استمرار  أن 

نظرية  تعد  لم  الفكرة  هذه  املعركة.  خضم  في  يتشكل  أن  يمكن  البديل 

ماليين  أدمغة  في  حية  خبرة  اليوم  هي  وإنما  التاريخ،  كتب  من  ننقلها 

املصريين.

 كاتب من مصر

عمر الجفّال

كريم سيفو - العراق

يحيى فكري

هندسة الحيز العام العراقي

السلطة تُنتِج املجتمع!

نص ورسم مرتضى كزار

عيد الكِتاب.. عزاء املؤلف

هكذا شطبوا الجزء األخير من عبارة اليوم العاملي للكتاب، لم يذكروا لنا التكملة التي تقول: 

.. وحقوق القارئ واملؤلف. ال يطيب األمر ألغلب الناشرين داخل بلداننا العربية، حيث ال تكتمل 

أبداً صناعة الكتاب ما دامت العالقات بين الناشر والقارئ والكاتب غير محترفة. 

غير  العالقات  هذه  دامت  ما  الكثير  ينقصها  بالقراءة  املهتمة  والفعاليات  االحتفاالت  وتبقى 

واضحة.

حدثني اليوم ناشر عربي قدير أن طلبات العراق من الكتاب املشهور الذي ذاع صيته مؤخراً 

إن كُتبياً واحداً من شارع  أيام  قال لي قبل  والذي نشرته دارنا ال تتعدى عشر نسخ، وآخر 

املتنبي أرسل طالباً خمس نسخ فقط من كتاب كذا الذي مأل الدنيا 

وشغل الناس.

بصرف النظر عن  حال املنشورات الورقية وتراجعها إزاء املحتوى الرقمي ومواقع التواصل 

االجتماعي، فالتأمل الدقيق غير املتأثر بالدعايات الثقافية يخبرنا عن مدى الزيف املظلل النتشار 

يقرأ  الذي  بالعراقي  نتفاءل  أن  على  هذه  التشاؤم  حالة  تشيع  أن  أفضّل  حياتنا.  في  الكتب 

وبصورة الشابة التي تفتح لنا أمعاء حقيبتها وبداخلها كتاب نصف مهضوم. أفضّل أن نتحلى 

بقدر من الصراحة الصادمة.. حتى نجد أجوبة مالئمة الحتفاالت زائفة بالكتاب.
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بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: »مصر مش للبيع«

السـعوديــة  تسـعى  دوالر  مليـار 

املالي  االحتياطي  تراجع  بعد  القتراضها 

وتُرجِع  عاماً.   25 منذ  مرة  ألول  وذلــك  فيها، 

النفط. أسعار  انخفاض  الى  السبب  السعودية 

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 4

حـلـــــم.. 

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

ـ مشكالت أمام إصالح التربية بالجزائر ـ محمد مرواني

ـ أتلوّنون حياتكم.. أم حياة الناس؟ ـ أمنية خليل

ـ من حديث الكتب واملكتبات في العالم العربي ـ منى عالّم

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

10

ناصر ثامر / العراق السعوديّة في اإلعالم املصريّ: شواهد وقرائن

األبواب  وخلف  املغلقة  الغُرف  داخل  يحدث  ما  إّن 

يعلم  أن  األبواب  هذه  خارج  من  ألحد  يمكن  ال  املُصفّحة 

أن  نفوذه  بلغَ  مهما  أحد  يستطيع  وال  تفاصيله،  بكافّة 

يسمع إال بما سُمِح له أن يغادر تلك الجدران من حديث 

البشري  العقل  ولكنّ  الداخل.  في  الجالسين  قِبَل  من 

التفاصيل حتّى  بكافّة  أحد  يُعْلمه  أن  ينتظر  إمالئياً  ليس 

يدركها، بل هو عقل نقدي يجمع الشواهد والتفاصيل 

التفسيرات  أكثر  إلى  خاللها  من  ليصل  البسيطة 

سير  في  والتأمّل  باالستقصاء  العام  للمشهد  منطقيّة 

األحداث.

تحركات  تجاه  املصري  اإلعالم  أداء  وبتتبع  وهكذا، 

تناوله  وبفحص  املنطقة،  في  السعودية  العربية  اململكة 

السعودية،  مع  العالقات  يخص  ما  في  املصري  للشأن 

املنظومة  داخل  اململكة  نفوذ  توغّل  مدى  سيتضح 

اإلعالمية في مصر.

العسكرية  الحملة  هي  هنا  البداية  نقطة  ولتكن 

والتي  الحزم«  »عاصفة  املسمّاة  اليمن،  على  السعودية 

بيده  ما  كل  ــ  تحديدًا  الخاص  ــ  املصري  اإلعالم  ترك 

من  األولــى  الصفحات  مانشيتات  في  عنها  للحديث 

ألبعاد  التساؤل  أو  بالتحليل  التعرّض  دون  املؤّيد  زاوية 

العمليّة.

من  العظمى  الغالبية  قِبَل  من  التأييد  هذا  يكن  ولم 

تأييدهم  يشبه  املصرية  اإلعالمية  والبرامج  الصحف 

لعاصفة  التهليل  لهجة  فاقت  فقد  املصري،  للنظام 

املصريّ  للرئيس  الصحف  تأييد  لهجة  حتّى  الحزم 

في  تشكك  وقد  أحياناً  التساؤالت  تشوبها  قد  والتي 

أحيان أخرى في هذا القرار أو ذاك التصرّف.

التأييد  مرحلة  اليوم«  »املصري  صحيفة  دور  تعدّى 

إلى مرحلة التمهيد. فباإلضافة إلى مزايدة الجريدة على 

بتسمية  ذاتها،  السعودية  اململكة  على  حتّى  الجميع، 

العرب« بداًل من »عاصفة  بـ »عاصفة  العسكرية  العملية 

الحزم«، واضعة اململكة في موضع الدولة القائدة لسائر 

الصحف  بين  رواجاً  األكثر  الصحيفة  قامت  فقد  العرب، 

الخاصة بإجراء حوار مع وزير خارجية اليمن قبل أربعٍ 

إلى  خالله  من  دعا  الحرب،  بداية  من  ساعة  وعشرين 

إنقاذها  سبيل  في  بالده  في  الخارجي  العسكري  التدخل 

»العصابات«. أسماهم  ممن 

املصرية  الحزبية  »الوفد«  صحيفة  عنونت  بينما 

قررت  فقد  هزلية،  العناوين  بأكثر  الرئيسية  صفحتها 

اليمن  »حرب  اسم  العملية  على  تطلق  أن  الصحيفة 

في  السعودي  التدخل  لتشبيه  محاولة  في  الثانية«، 

 1962 عام  هناك  املصري  بالدور  املاضي  العام  في  اليمن 

إلى  قوّات  بإرسال  قام  حين  الناصر،  عبد  قاده  والذي 

الشعب  ثورة  على  السعودي  العدوان  ملواجهة  اليمن 

الدور  فإن  األمر،  واقع  وفي  البدر،  اإلمام  ضد  اليمني 

السعودي تشابه بين الحربين بالطبع، ففي املرة األولى 

العسكرية قيام حركة تحررية في  بآلتها  اململكة  قاومت 

يمني  لفصيل  تنحاز  أن  قررت  الثانية  املرة  وفي  اليمن، 

بوجه فصيل يمنيّ آخر.. 

عن  األولــى  صفحاتها  في  »الشروق«  تحدثت  كما 

بقيادة  العربية«  »القوى  أطلقتها  التي  الشرعية«  »حرب 

»عاصفة  لتتجاوز  لحمايتها،  اليمن  أرض  على  اململكة 

الحزم« و »عاصفة العرب« إلى »عاصفة الشرعيّة«!

السابع«  »اليوم  و  »الوطن«  صحيفتا  تختلف  لم 

لم  ولكنهما  كثيراً،  التغطية  تلك  في  مثيالتهما  عن 

املُهللة  القافلة  تلك  من  يخرج  لم  وربما  بجديد.  تأتيا 

األمر  تناولت  التي  »التحرير«  صحيفة  إال  املُحتفلة 

للحرب  تغطيتها  عنوان  كان  فقد   ، ومهنيّة  بمنطقية 

أم حرب طائفية؟«، وتمحورت حول  هو »معركة تحرير 

بعرض  عليه  لتجيب  الجريدة  مواد  كافة  العنوان  ذلك 

غير  حرباً  فيها  يرى  ومن  تحرير،  معركة  يراها  من  رأي 

مباشرة بين السعودية والنفوذ اإليراني في املنطقة على 

اليمن أرضاً وشعباً. حساب 

خطوة  كل  من  الصحف  تلك  مواقف  مقارنة  ويمكن 

تخطوها اململكة بالتأييد واالحتفاء، ومواقفهم املتشككة 

الرئاسية  القرارات  يخص  بما  حتّى  املصري  الشأن  في 

التناول  وتحركات الحكومة املصريّة، سنجد أن مكيالَيّ 

الصحافي يبرزان أمرًا ما ربما اتضح في اآلونة األخيرة:

إلى  األخيرة  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  زيارة  خالل 

إقامة  في  ذاتها  الصحف  بدأت  بقليل،  وقبلها  بل  مصر، 

تبعات  عن  السحاب  قصور  وبناء  واالحتفاالت  األفراح 

السحر  مفعول  لها  بأن  تقنعنا  أن  فكادت  الزيارة،  تلك 

األمر من  وأرضاً ومكانة. وتطور  مااًل  الذي سيزيد مصر 

إلى  امللك على أرض مصر،  الحفاوة بكل خطوة يخطوها 

الحدود  ترسيم  إعادة  بقرار  االحتفاالت  نصب  بداية 

و  »تيران«  جزيرتي  بضم  واململكة  مصر  بين  البحرية 

والخرائط  الوثائق  كل  من  الرغم  على  إليها  »صنافير« 

على  الكاملة  املصرية  والسيادة  قُدّمت،  التي  التاريخية 

لسيناء  الجنوبي  املدخل  تعتبران  اللتين  الجزيرتين 

العقبة. وخليج 

اإلعالم  وسائل  بدأت  لالتفاقية،  الشعبي  الرفض  ومع 

لو  كما  الجزيرتين  سعوديّة  إثبات  في  تتبارى  املصريّة 

وصحافي،  إعالميّ  لكل  بالنسبة  موت  أو  حياة  أمر  كان 

سلوكيات  »يراقب«  من  هناك  أيضاً  كان  لو  وكما 

خارج  وذلك  لتقييمها،  القضية  تلك  تجاه  اإلعالميين 

عليها  تتحايل  والتي  نفسها  املصرية  الحكومية  الرقابة 

الصحف من آن إلى آخر.

ومانشيتات  اإلعالميين  أقوال  كافّة  إلى  اإلشارة  ودون 

أحقية  إثبات  في  الجميع  واستماتة  املصرية،  الصحف 

الذين  اإلعالميين  نحصر  أن  يمكننا  باألرض،  السعودية 

هم  ثــالثٍ،  في  عقالني  بشكل  وناقشوه  األمر  رفضوا 

اإلبراشي،  ووائل  الحسيني  ويوسف  عيسى،  ابراهيم 

السيسي.  للرئيس  املعروف  تأييدهم  من  الرغم  على 

وهم تعرضوا على أثر ذلك لحمالت الهجوم والتشهير.

السابع  اليوم  جريدة  تحرير  رئيس  يكتفِ  لم 

تأييده  معلناً  »النهار«  قناة  على  برنامجه  في  بالخروج 

بشدة  يعارضها  من  كل  هاجم  بل  لالتفاقية،  الكامل 

موقع  على  امللحمي  الفيديو  برفع  قام  ثم  وضــراوة، 

»تاغ«  بعمل  ليقوم  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 

بمصر،  السعودية  اململكة  لسفارة  الرسمية  للصفحة 

في  قاله  ما  »أحدهم«  ألن يشاهد  مهتمّ بشدة  ألنه  ربما 

الفيديو.  مقطع 

ومؤخراً تقوم صحيفة »الوطن« املصرية برصد الحياة 

السعودي  الدفاع  وزير  سلمان  بن  ملحمد  الشخصية 

الصحيفة صوراً  وتعرض  ولي عهده.  وولي  امللك  ونجل 

اتخاذه  عن  وتتحدث  وقصره  مكتبه  في  له  شخصية 

باململكة،  باملعروف  األمر  هيئة  نفوذ  من  تحد  لقرارات 

السيارات  بقيادة  السعودية  املرأة  أحقية  عن  وحديثه 

التي تشبه حملة إعالمية شخصية. وغيرها من األمور 

السرب  خــارج  املغردين  من  كان  هــؤالء،  كل  وبين 

األهرام  جريدة  تحرير  رئيس  النجار  السيد  د.أحمد 

والذي رفض بشدة كل ما يخص ذلك االتفاق، بل وزاد 

املؤسسة  جريدة  في  الكتابة  عن  احتجابه  ذلك  على 

مقاالته  بنشر  واكتفى  إدارتها،  مجلس  يرأس  التي 

فيها  نقل  التي  فيسبوك  على  الشخصية  صفحته  على 

أنه  ويذكر  األرض.  مصريّة  من  الواثقة  الكاملة  رؤيته 

السعودي  التدّخل  يخص  مشابه  موقف  للنجار  كان 

وبين  بينه  مشاجرة  قيام  إلى  النهاية  في  أدى  مصر  في 

مجرد  من  أبعد  هو  ما  إلى  وصلت  بمصر،  اململكة  سفير 

التي  الظاهرة  بدايات  مع  وتزامنت  الكالمية،  املشادة 

نتناول شواهدها اآلن.

إن ما سبق ذكره هو شواهد وقرائن يجب إخضاعها 

للمنطق والعقل. بين تأييد أعمى للمملكة يفوق بمراحل 

استياءه  أعلن  والذي  نفسه،  املصري  الرئيس  تأييد 

كثيراً من انتقادات اإلعالم لقراراته وتحركات حكومته. 

تلك  اإلعالم  وسائل  تخشَ  لم  طاملا  هو:  فالسؤال  وهنا 

ذلك  كل  فلماذا  املصرية،  السلطة  انتقاد  ــ  أحياناً  ــ 

وصل  والذي  اململكة،  يخص  ما  بكل  واالحتفاء  التأييد 

إلى حد التباري في إثبات »سعوديّة« أراضٍ مصريّة؟

باحث من مصر

مايكل عادل

محمد شاهد ـ )ا ف ب(

قدرة املجتمع الفلسطيني بالدفاع عن وجوده ليه دايما بنقول »العسكري الغلبان«؟

الفلسطيني مراد سبيع )&( يرسم على جدران لندن املجتمع  وقدرة  لقوة  تجسيداً  الشعبية  السكاكين  انتفاضة  تفجّرت 

والقدرة  القوة  لهذه  املنظم  والتفكيك  التجريف  رغم  وجوده،  عن  الدفاعية  املقاومة  على 

االستعمارية  األجهزة  قبل  من  واالقتصادية  والثقافية  العسكرية  الوسائل  عبر  املجتمعية 

الصهيونية و »الفلسطينية« والدولية. في مواجهة قدرة املجتمعات وحيويتها في الدفاع 

عن وجودها، ال تكتفي األجهزة االستعمارية بالقمع املباشر )القتل واالعتقال والهدم( وإنما 

تقوم دائماً بمحاولة تعميق القمع وصوال إلى تجفيف منابع املقاومة )محاربة التحريض هو 

العنوان الرئيسي للقمع العميق(. وهذا هو ما تقوم به في هذه األيام األجهزة الصهيونية 

وامتداداتها.

الربيع  أعياد  في  هانئة  بعطلة  املستعمرون  ينعم  لكي  اآلني  القمع  تكثيف  إلى  باإلضافة 

ويعلنون  بالنشوة،  املستعمرون  يشعر  ما  عادة  املسلوب...  وطننا  ربوع  في  الصهيونية 

بحمق متسرع أنهم قد نجحوا في قمع املقاومة »وأنّ األحداث تشهد تراجعا إحصائيا«، 

وعادة ما تكون ضربات املقاومة األشد إيالماً وصعقاً هي التي تأتي بعد هذه النشوة. هذا ما 

يخبرنا به تاريخ شعبنا خالل مئة عام من صراعه مع املشروع الصهيوني .

من صفحة Khaled Odetallah )عن فايسبوك(

محدش فكّر هو ليه العسكري الغلبان بقى غلبان؟ العسكري ده يظهر عليه الضعف وسوء التغذية 

ألنه من أسرة فقيرة في بلد ال توفر أمناً غذائياً أو رعاية صحية كافية، ومكمّلش تعليمه أو لم يتعلم 

أصاًل ألنه في دولة ال توفر خدمات التعليم الكافية.

»خدمتهم  مدة  طول  بيقضوا  املجندين  ألن  غلبان؟..  بيفضل  الغلبان  العسكري  ليه  هوا  طيب 

أو حرفة ممكن  الوطنية«، ٣ سنين، من غير ما يتعلموا أي شيء مفيد، ال قراية وكتابة، وال صنعة 

أو  بنزينة  على  واقف  االقتصادية،  الجيش  في مشاريع  بيشتغلوا  أنفسهم  وقد يجدون  تفيدهم. 

محل مخبوزات أو قاعة أفراح، بدون ما ياخد مليم زياده على مالليم مرتّبه. واللي حظه أسوأ ممكن 

يلقى نفسه خدام عند الضابط أو عند الهانم مراته، ومفيش أي جهة تحميه لو الضابط أهانه أو 

ضربه )...(

للتجنيد  األساسية  والنتيجة  سلبية،  الجيش  دخلوا  اللي  الشباب  من  كبير  قطاع  خبرة  حاليا 

بالنسبة لهم هي كسر نفسية املجنَد، وتذكيره طول الوقت إنه مالوش تمن وال كرامة، وإن الدولة 

والنظام أهم منه ومن حياته. العقلية دي الزم تتغير. الزم شبابنا يحس أن التجنيد خدمة مشرفة 

ومفيدة له زي ما هي مفيدة للوطن )...(

من صفحة املوقف املصري )عن فايسبوك(

»يعاني اليمنيون اليوم األمرّين، من خوضهم هذه الصراعات بمفردهم، وتجاهل املجتمع الدولي 

والبُنى  واملستشفيات  واملدارس  للمنازل  وتدمير  وحصار  يومي،  قتل  من  يواجهونه  ملا  واإلعالم 

الداخلية  الصراعات  بها  أتت  التي  الخطيرة  االنتهاكات  من  وغيرها  الحريات  وتقييد  التحتية 

واإلقليمية في اليمن. إن اليمنيين يمرون بكل هذا في حين يدير العالم واملجتمع الدولي ظهره 

لهم.

جداريتي الجديدة ضمن حملة »حُطام« هي حول تجاهل املجتمع الدولي واإلعالم للصراعات 

الداخلية واإلقليمية في اليمن وغيرها من الدول، وهي موجودة على تقاطع طريق هاكني وشارع 

كريمر في مدينة لندن، بريطانيا«.

)&( مراد سبيع فنان غرافيتي يمني حصل على جائزة »إندكس لحرية التعبير« العاملية

من صفحة Murad Subay )عن فايسبوك(
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عــاد   ،2016 ــل  ــري اب

في  للتظاهر  املصريون 

الشارع، منددين مجدداً 

السيسي  بسياسات 

جزيرتي  عن  وبتنازله 

ــر  ــي ــاف تـــيـــران وصــن

لــلــســعــوديــة. تــصــدّت 

مكافحة  شــرطــة  لهم 

املسيل  بالغاز  الشغب 

القبض  وألقت  للدموع 

على ما يزيد عن 160 

ما  بعضهم  شخصاً، 

احتجازه  مــكــان  زال 

هــذا،  سبق  مــجــهــواًل. 

تظاهرات  ــر  إث وعلى 

 4 قبل  األرض«  »جمعة 

للبيوت  مداهمات  أيام، 

وتوقيفات  واملــقــاهــي 

 100 من  أكثر  شملت 

شخص.
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