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املسؤولين والناس. و «بألف كلمة» 

ومدونات.  بالصورة.  ذلك  تُظهر 

بورتريه  ــع:  ــوق امل على  ومــزيــد 

مصر،  من  ومصوِّرات  لصحافيات 

وعن السودان، وسوى ذلك..

السيسي ونهرو ال يلتقيان! فاألول 

على  الكبرى  باملشاريع  مفتون 

حساب تطوير التعليم والصحة، 

مخالفة  يجيز  املصري  والبرملان 

الدستور وكذلك تالعب الحكومة 

في  الصراحة  ولعبة  بــاألرقــام. 

«بيتونة».

حماس وتركيا: أين أصبح مشروع 

ــأدوات  ب اإلســالمــي  «التمكين» 

مكاسب  ــا  وم الديموقراطية، 

مع  األخير  اتفاقها  من  إسرائيل 

الفرض  مدينة  وطرطوس،  تركيا. 

للمدينة  بورتريه  الضائعة: 

سحيقة القدم وشديدة التنوع.
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من اليمن، التي شهدت فترة انغالق ثقافي لفترة طويلة، كتب الرحالة 

في  وجد  بأنه   (1878  -  1877 مرة   ألوّل  (زارها  مازوني،  رنزو  اإليطالي 

أدخلهما  فقط،  للحالقة  دكانين  وصوله  عند  صنعاء  مدينة  سوق 

الذي  التحوّل  مدى  مازوني  يوضح  الهامش،  وفي  لألتراك.  اليونانيون 

حصل خالل 4 سنوات من رحلته، حيث أنه الحظ في 1880 أن دكاكين 

الحالقة أصبحت أربعة.

لعادات  إيديولوجي  تعريف  في  مازوني  تورط  وفي جزء من مالحظاته، 

أن  إلى  رؤوسهم  لحلق  لجوءهم  فرد  رؤوسهم،  قصّات  مع  اليمنيين 

«القرآن يأمر املسلمين بحلق الرأس بالكامل». وهذا أثار غضب مُراجع 

«ال  فيه  لهامش كتب  يلجأ  السقاف، واضطره ألن  أحمد  مازوني،  كتاب 

صحة لذلك، وبهذا وغيره يُستدل على جهل املؤلف باإلسالم». لنرجع 

الجعداء  الطويلة  شعورهم  فيتركون  البدو  أما  ووصفه:  مازوني  إلى 

الشعر  حول  الرأس،  وعلى  اللون.  بنية  العارية  اكتافهم  على  تنسدل 

يتركون حبًال أصفر يميل إلى الحمرة يحيط به وهو يستخدم إلشعال 

بارود بنادقهم، فاملقدح ال يتّخذ من الحجر في البالد العربية، بل يستعمل 

عوضاً عنه الفتيل... 

من يحلق ملن!

من هذا الفتيل األصفر، «املقدح»، أحاول قراءة ما تعنيه قصّات الشعر 

لدى النخب الحاكمة، وداللتها في القاموس السياسي اليمني، على األقل 

في  وتعتمل  تتداخل  تزال  ال  صراعات  شهد  الذي  املنصرم  القرن  خالل 

األزمة العاصفة اليوم.

األمر  الثالثة تجعل من هذا  األلفية  بداية  في  أثيرت  التي  الجدل  حالة 

صدام  العراقي  الرئيس  على  األميركية  السلطات  قبض  فبعيد  حيوياً. 

أشعث  رجل  البائس:  «البورتريه»  ذلك  على  إظهاره  جرى  حسين، 

للشارع،  مفزعة  الصورة  كانت  لقد  كثين..  وشارب  ولحية  ومتسخ، 

عالوة على الزعماء العرب، محك الرسالة.

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لم يتلكأ في فهم الرسالة. 

وملّح، في مقابلة صحافية أجريت بعد العام 2003، لخشيته من ذات املآل: 

«يجب أن نحلق ألنفسنا قبل أن يحلق لنا اآلخرون». فهل التزم صالح 

بنصيحته؟

بعد 12 سنة من  أي  نهاية 2015،  األخيرة،  واحدة من تسجيالته  في 

عليه.  الناس  اعتاد  ما  غير  وعلى  ملتحياً،  أطل  للجدل،  املثير  تصريحه 

لقد كان يقود حرباً، من خارج السلطة، على أكثر من عشر دول عربية، 

به  املعترف  هادي  الجديد  الرئيس  دولة  لصالح  نفوذه  تقليص  تحاول 

دولياً.

آرائهم  عن  للتعبير  مالذاً  وجدوا  والذين  الغاضبون،  صالح  مساندو 

أن  عليها،  سيطروا  وقد  صنعاء  إذاعة  خالل  من  صرحوا  السياسية، 

الرئيس هادي لم يعد شرعياً. ومن جملة األلفاظ والشتائم التي تلفظوا 

تهمة  هناك  كانت  يقولونه،  ما  صواب  على  للتدليل  الهواء،  على  بها 

املحلية: «حالق شنبه». والذين  باللهجة  أو  له شارب.  غريبة: لم يكن 

عاشوا هنا، أو ضليعون في قراءة العادات والتقاليد السياسية، يعرفون ما 

الذي كان يود هؤالء أن يعبِّروا عنه.

العمامة والبيريه

عُرفت املرحلة التي حَكمت فيها اإلمامة اليمن في بداية القرن العشرين 

بطابعها الدّيني، واملذهب الزيدي على وجه التحديد. ولذا مثلت العمامة، 

التي يطلق عليها في اليمن «القاوق»، جزءا من الزي الشعبي لـ «الحاكم 

بأمر الله» اإلمام أحمد يحيى حميد الدين، وقبله والده. وعلى ما تبقى من 

مساحات في جوانب رأس اإلمام يمكن مالحظة رأسٍ حليقة، ووجه بلحية 

محدّدة من الجانبين، وشارب مشذّب. وبالرغم من أنه كان على اإلمام أن 

يكون متميزاً عن رعيته، باعتباره «أمير املؤمنين»، إال أن مواطنيه وجنوده 

أيضاً، كانوا يلبسون زياً شديد القرب من زيه.

وبعد وفاة اإلمام أحمد في أيلول/ سبتمبر 1962، انتظر الثوار أسبوعا 

األخير  لكن  القديم.  النظام  البدر، لخلع «جبة»  ابنه محمد  واحداً على 

تمسك بها، فاندلعت الثورة من داخل القصر. 

من  البالد  وانتقلت  الجديدة،  املرحلة  السالل  الله  عبد  املشير  تولى 

العمامة الدينية إلى «البيريه الكاكي» (القبعة العسكرية). وغير ذلك لم 

تأخذ أي من قصات شعر الرجل، وشكل لحيته («سكسوكة») أي مدلول 

سياسي، سوى كون الرئيس السالل رئيساً لشكل جديد من السلطة: 

الجمهورية.

الوليدة،  الجمهورية  داخل  إنقالب  أول  سنوات،  خمس  بعد  ذلك  تلى 

فعاد شكل آخر هجين من السلطة للهيمنة. عمامة جديدة، وقصة شارب 

العمامة  العادية. وكان هناك تحت  باملدنية  الطويلة، وال  بالدينية  ال هي 

شعر. الكثير من املراقبين يعتبرون اإلرياني الرئيس املدني الوحيد لليمن. 

لدولة  الكاكي،  «البيريه»  و  بعمامته،  أطاح  القضاء،  من سلك  أتى  وألنه 

العسكر. نُفّذ إنقالب عسكري جديد في عام 1974، أطاح باإلرياني، وأحل 

محله نائب قائد الجيش حينها «إبراهيم الحمدي».

أظهر الحمدي مرونةً كبيرة، في تضييق الفجوة بين الناس والجنود، 

مناسبات  في  ظهر  أنه  وصحيح  الشعبية.  للطبقات  انحيازه  خالل  من 

لباس رأس. وكونه  أنّه كثيراً ما ظهر بدون  إًال  عسكرية بـ «البيريه»، 

«العلمانية»  الطبيعة  حينها  الناس  عرف  والشارب،  اللحية  حليق 

البيريهات،   - العمائم  تحالف  أزعج  التحوّل  هذا  السياسي.  لنظامهم 

لكن ليست العمائم املدنية هذه املرة كالتي كان يرتديها «اإلرياني»، وإنما 

عمائم النافذين القبليين املتحالفين مع البسي «البيريهات» الجدد.

اغتال هذا التحالف «الحمدي» في 1977، وتم تنصيب عسكري جديد 

الدموية  الطبيعة  وبحكم  الغشمي.  أحمد  املشير  للجمهورية،  رئيساً 

للنظام الجديد، ووعيه للتحديات التي يمكن أن تفتك به، وكونه جزءا 

من املؤامرة التي أودت بالرئيس األكثر شعبية (الحمدي)، كان البورتريه 

وجه  تحته  كاكي،  بيريه  أي  به،  الظهور  على  الغشمي  حرص  الذي 

للقتل  الجديدة  القصص  ظهرت  ثم  معقوص.  «نازي»  وشارب  جامد، 

والسحل والتعذيب. يقال أن الرئيس الجنوبي األسبق سالم ربيع علي 

أثناء زيارته لصنعاء، على إحدى قصص  («ساملين»)، كان شاهد عيان، 

القتل بدم بارد. ولذا قرر من ساعته: ال يجب أن يبقى هذا الرئيس في 

سدة الحكم.

مكتبه  في  وضعت  مفخخة  بحقيبة  سنة  من  أقل  بعد  الغشمي  قُتل 

بصنعاء، وصلت إليه من عدن، عاصمة دولة الجنوب السابقة. وبعدها 

بأيام قُتل الرئيس ساملين من قبل رفاقه في الحزب، والذين اتخذوا مقتل 

الغشمي ذريعة لإلطاحة به. 

كان  مهما  اشتراكياً،  كان  اليمن  جنوب  في  النظام  أن  املعروف  ومن 

أن  يمكن  ما  على  التركيز  كان  ولذا  وطبيعته.  داخله  الصراع  حجم 

بين  كان  الصراع  أن  باعتبار  الشمال،  دولة  لزعماء  البورتريه  يمثله 

إيديولوجيات متحركة وغير ثابتة، تماماً كما يمكن أن يعكسه التحكم 

بقصات شعر الرأس واللحية والشارب.

وهي  النظام،  من  املستفيدة  القوى  في  الغشمي  مقتل  كثيراً  يؤثر  لم 

ظلت ممسكة بخيوط اللعبة، فتمّ التسكين على موضع الجرح، من خالل 

إصعاد عبدالكريم العرشي، ليشغل منصب الرئيس بشكل مؤقت حتى 

يَحسم مجلس الرئاسة موضوع الرئيس الجديد. كان العرشي يرتدي 

عمامة، بالرغم من خلفيته العسكرية الواضحة.

صالح.  الله  عبد  علي  الرئاسي  املجلس  انتخب  شهر،  من  أقل  وبعد 

وكان عليه أن يفهم املرحلة التي من أجلها صعد رئيساً للجمهورية وهو 

في مقتبل شبابه. ولذا كان بورتريه وجهه مختلفاً عن بقية مجايليه. 

لكنه ليس الوحيد في زمانه. وجه نحيل، وشارب ممدود فوق شفة عليا 

عليه  تمليه  ما  بحسب  رأس..  أغطية  ثم  ومن  حليقة.  ولحية  غليظة، 

طبيعة التحوّل والصراع. 

كاتب وفنان تشكيلي من اليمن

ريان الشيباني

200
عدد   200 منها  صدر  وقد  الرابع،  عامها  اليوم  العربي»  «السفير  تنهي 

بانتظام أسبوعي، ما يكفي العتبار «إمكان» تحقق الفكرة ليس مجرد فرضية 

أو تخيًال إرادوياً يخص أصحابه، بل هو فعًال هنا، واقعيٌ تماماً، ومطابق..

متنوع  بعدٌ  وشيباً.  شباباً  وقراء،  كتاباً  يربطنا،  عربي  بُعدٍ  لوجود  مطابق 

بمقدار ما فيه من مشتركات. وحين نقول «عربي» ال نقصد هيمنة األغلبية 

الساحقة وال الفرْض، بل نعيِّن كل مَن يعيش في هذه الرقعة، ويرتبط مع سواه 

بواقعها وتاريخها وهمومها، ويتبنى لغتها أو على األقل يعرفها ويستخدمها 

في حياته. فإن عَرَّف نفسه بهوية أخرى، سواء عِرقية أو جهوية.. فهي غير 

فرد،  إنسان  يمتلكها كل  التي  الهويات  تعدّد  تقوم على  بل  للعربية،  نابذة 

الواقع.  في  أصًال  وجوده  على عدم  بائس، عالوة  ذلك  وكل جماعة. وسوى 

لذا تهتمّ «السفير العربي» بشروط حياة الكرد واألمازيغ وسواهما، وتتوجّه 

إليهم، كما تهتم بمن يرى أنه يمني أو مغربي أو مصري.. إلى آخر الالئحة، 

لو كان لها آخِر. 

وهي تعتمد على الحفر الستكشاف ما يصون الطموح إلى األحسن. ذلك أن 

واالقتصادية  االجتماعية  املستويات،  كل  على  مرعب،  حد  إلى  بشع  القائم 

والفكرية والثقافية والبيئية. ولكنه ال يتمكن من إخفاء نقيضه، حتى لو كان 

السنين،  من  عقد  منها  يخلُ  لم  التي  االنتفاضات  في  برأسه  فيطلّ  متعثراً، 

ووفود شبان وشابات كل يوم إلى أشكال ال حصر لها من مقاومة الخراب. وإنْ 

هُزموا مرّة أو مرات، يلملمون حزنهم ويستعيدون إصرارهم. يطلبون الحرية 

والكرامة والعدالة. فهل هناك ما هو أسمى وأثمن؟

أنّ في منطقتنا مَن يشبهنا:  املاضية  األربع  السنوات  وقد وجدنا في سياق 

الفضول  من  يكفي  ما  تمتلك  للقائم،  الخضوع  من  متحررة  وصحفاً  مواقع 

وال  ادّعاء  بال  وعمق،  بصراحة  تجد  ما  ولقول  األشياء،  األشياء، كل  لتقليب 

تعدٍّ وال خوف وال إسفاف. ونحن بصدد تكوين شبكة من تلك األدوات املستقلة، 

والتحليل،  املعلومة  تقدِّم  باألمل،  واملتمسكة  بالحياة  والفرحة  والجدية  الحرة 

متعة  عن  بل  جاه،  أو  مال  عن  فيها  املنخرطون  يبحث  وال  تملّ،  وال  تكلّ  ال 

املعرفة ورضا املساهمة في ما يتيح تبيّن أفقٍ آخر، نعتقد أنّ ناسنا ومجتمعاتنا 

يستحقونه ــ كما كلّ الناس واملجتمعات.

نهلة الشهّال

كتب الكثير عن حدث 14 تموز 1958 العراقي، من دون 

أن تذكر الثورة، أو باألحرى أن الثورة لم تجسَّد من حيث 

الوقائع الدالة عليها أو التي هي روحها. ربما تكون الثورة 

 58 مر  على  تناولوها  ملن  تسنى  مما  بكثير  حضوراً  أكثر 

من  ثابتاً  جزءاً  منه  يجعلوا  ان  حتى  أو  يظهروه،  أن  عاما 

مكونات الحدث. فالثورات إبان ما كان يعرف بزمن صعود 

التحررية  الحركة  ضمنها  ومن  العاملية،  التحرر  حركة 

في  املتاحة  التحليلية  الوسيلة  من  أكبر  كانت  العربية، 

حينه، مما اضطرها لتحمل وطأة االيديولوجيا واالستعارة 

املنهج  ثقل  يتزايد  وكان  املسبقة.  واألحكام  التعميمية، 

أو  الجوانب  كانت  كلما  أثره،  وكذلك  والغالب،  السائد 

املعطيات الواقعية املنتمية لتلك الثورات اكبر وأوسع  من 

اإلطار اإليديولوجي املتاح. وربما يأتي يوم (حتماً) الستقامة 

التآلف بين الفكر والتاريخ في منطقتنا، يزداد فيه االعتقاد 

حساب  على  املحرِّكة  واالليات  الوقائع  الى  النظر  بلزوم 

القوالب الجاهزة.

وال  أصال،  عاملنا  يدخل  لم  الثورات  علم  فان  وباإلجمال 

العربي، وكيف  العالم  الثورة في  لنا ما هي  ظهر من يقول 

تعين مقوماتها أو سقف استهدافاتها. لقد جرت أحاديث 

بثورة  عرف  عما  كثيرة  ويومياتية  توثيقية  أو  شعاراتية 

23 يوليو املصرية، لكن من دون بحث ميكانزمات الحدث، 

مستوى  على  تاريخي  تغيير  كلحظة  بالثورة  وعالقتها 

املتاحة  الوسائل  أو  األهــداف،  بلوغ  مقومات  أو  البنية، 

واملستعملة، ومن قبل أي من القوى االجتماعية. كذلك لم 

يسبق ان تطرق أحد الى العالقة بين لحظة االنعتاق التي  

القيمية  للتراكمات  متجاوِز  عام  كشعور  الثورات  تالزم 

احد  يعرِّفنا  فلم   حدودها.  أو  انتكاستها،  أو  واملفهومية، 

كما فعل تروتسكي في «الثورة الروسية» أو «جاك لندن» 

دون  ومن  بعفوية  واملنعتِق  الفاعل  الحياتي  املسرح  على 

مخرج، سواء من ثقل الذاكرة املتراكمة، أو من االلتزامات 

املتعلقة بحدود الوضع البشري وممكناته. 

توهج الكائن العادي

ترى هل عرفت ثوراتنا العربية، أو ثورة تموز في العراق، 

العادي، أو عرفنا لحظات  الكائن  التألق أو توهج  مثل هذا 

التنفيذية  األداة  توقف  مثل  للمعتاد  تنتمي  ال  أو تصرفات 

تموز  ثورة  بعد  العراق  في  حصل  كما  العمل،  عن  للدولة 

أو  تقريبا،  أبوابها  الشرطة  مراكز  أغلقت  حين   ،1958

تعد  لم  هذه  االختصاص  جهة  ألن  العمل،  عن  استقالت 

أوكل  قد  االحتكام  نوع  دام  ما  إليها  يحتكم  من  تجد 

متسامحاً  مرجعاً  والصائرة  املتحوِّلة،  االجتماعية  للهيئة 

بل متجاوزاً للشؤون اإلجرائية او التي تستوجب االحتكام 

للقانون. هذا التعطل استمر وقتها سارياً ألكثر من ستة 

على  تتعكز  الجديدة  السلطة  نواة  عادت   أن  إلى  أشهر، 

وقرارات  العسكرية،  الحاكمية  مثل  للقوة،  أخرى  مداخل 

الذي  العبدي)  صالح  (محمد  العام   العسكري  الحاكم 

قام بحملة جمع لألسلحة من الفالحين بدون مبرر سوى 

من  أو  املفقودتين،  والفاعلية  الهيبة  استعادة  محاولة 

األولى (سيد حميد سيد حسين  الفرقة  قائد  قبيل اتخاذ 

الناطقة  الشعب»  «اتحاد  جريدة  منع  قرار  الحصونة) 

املناطق  في  التداول  من  العراقي  الشيوعي  الحزب  باسم 

الحلة،  شمال  حتى  البصرة  من  فرقته  فيها  تنتشر  التي 

قاسم.  الكريم  عبد  الوزراء  رئيس  سلطة  على  متجاوزاً 

الوزراء  رئيس  أوامر  عصى  الذي  هو  هذا  الفرقة  وقائد 

الحقا، فلم ينفذ عملية احتالل الكويت كما أمره قاسم في 

أول الستينيات.

انقالب يستبق الثورة

يريد  انقالبا  كان   1958 تموز/يوليو   14 يوم  حدث  ما 

الشعبية  فالحركة  جدوى.  دون  من  الثورة..  استباق 

حتى  الثالثينيات  من  واالضرابات  االنتفاضات  وحشد 

في  الفعلية  الغلبة  حقق  قد  وقتها  كان  الخمسينيات، 

وفي  امللكي.  للنظام  املناهِضة  املنظمَّة  للقوى  الشارع 

تنظيم  إلقامة  الضباط  بعض  تنادى  حين  الخمسينيات، 

ألنهم  فقط  بذلك  يقوموا  لم  فإنهم  األحرار»،  «الضباط 

تأثروا بالتجربة املصرية، التي كانت موحية من دون شك، 

العراق،  ففي  االستنساخي.  باملعنى  تكن كذلك  لم  انها  اال 

حدث االنقالب العسكري األول في العالم الثالث عام 1936 

متناغمين مع زخم  والعسكر  كانوا  بكر صدقي،  يد  على 

الحركة الشعبية. وفي عام 1948، خالل انتفاضة كانون 

الثاني/يناير، امتنعوا عن إطالق الرصاص على املتظاهرين، 

ثالثية  العالم  األجواء  وفي  الحكومة.  لسقوط  أدى  مما 

مهماً  دورا  يلعبون  العسكر  كان  حيث  وقتها،  والعربية 

العسكريون  اندفع  للغرب،  املوالية  الحكومات  تغيير  في 

الحركة  ضغط  بقوة  مأخوذين  للمبادرة  العراقيون 

الشعبية، ومكانة األحزاب الوطنية اإليديولوجية، ممثَلة بـ 

الحزب  من  عام 1955  املتشكلة  الوطني»  االتحاد  «جبهة 

واملستقلين،  والبعث،  الديمقراطي،  والوطني  الشيوعي، 

والحزب الوطني الكردستاني، عن طريق تحالف خاص مع 

الحزب الشيوعي. وكان العسكريون بحكم اختصاصهم 

بالسالح والقوة، يظنون بان طبيعة اختصاصهم تمنحهم 

أرجحية، أو تحقق لهم التوازن مع األحزاب الوطنية، على 

األقل من ناحية قدرتهم على تنفيذ عملية تغيير السلطة.

غير ان العسكر لم يكونوا قادرين مثال على جعل بعض 

«يا  قائلين  املارة  على  وينادون  الشارع،  في  يقفون  الناس 

اخطأت  انا  السماح،  منكم  اطلب  فالن  بن  فالن  أنا  ناس، 

اعتذر  وأنا  وجرائم  مخالفات  وارتكبت  الوطن،  بحق 

التطهر  في  الطريقة  هذه  تسامحوني».  أن  منكم  وأطلب 

الثورة  أطلقت  عاديين  مجرمين  قبل  من  العلني  الذاتي 

ظل  الذي  ذلك  غير  اخر  لعالم  تنتمي  كانت  سراحهم، 

تصر  أو  تقترحه  اإليديولوجية  األحزاب  أو  العسكريون 

أخرى،  يتكرر بطرق  املشهد كان  تنفيذه. ومثل هذا  على 

الركاب،  نقل  مصلحة  باص  إلى  أحدهم  يصعد  ان  مثل 

ويطلب من الجابي ان يقطع بطاقات لجميع الركاب على 

أن «يكفر عن ذنوبه  الخاص، ألنه مخطئ، ويريد  حسابه 

في  تغوص  كانت  املشاهد  تلك  والوطن»..  الناس  بحق 

أو هو  أو تخرج من وجدان غير مقنن وال مؤطر،  الوجدان 

املرأة  خروج  مثل   مثله  املتوارَث،  التأطير  من  فجأة  تحرر 

الشعبية»،  «املقاومة  ملليشيا  انتسابها  أو  املسرح،  إلى 

الناصرية  البنات في  وحملها للسالح. ففي إحدى مدارس 

الكريم  (وهي فخرية عبد  «زينب»  ألفت  العراق،   بجنوب 

لكن زينب هو االسم الذي تشتهر به، وهي أصبحت في ما 

بعد أهم ممثلة عراقية)، مسرحية ومثلتها أمام الجمهور. 

وفي الشامية في الفرات األوسط، كما في السماوة، خرجت  

النساء واعتلين املسرح، ومثلن وسط مجتمعات بدت كأن 

بقياس  نفسها  هي  تعد  فلم  قطع،  بحالة  تمر  ذاكرتها  

القيم التي ظلت غالبة حتى األمس، وذلك علما أن املرأة في 

شعار  رفعت  نسوية  تظاهرة   1959 عام  نظمت  السماوة 

«بس هالشهر ماكو مهر»، تكريما لثورة 1958.

هل يتالقى هذا مع االندفاعة الهجومية املفاجئة لجماهير 

الفالحين على قصور مالّك األرض أشباه القطاعيين، حديثي 

العشائر  أعضاء  من  جلدتهم  أبناء  خانوا  ومن  النعمة، 

مكان،  من  اكثر  في  لتظل  تاريخيا،  املشاعية  املساواتية 

إلى  وهربوا  أهلها  تركها  التي  الخاوية  القصور  مشاهد 

الخارج، أو إلى بغداد. 

أصول العنف الجمعي

«ثورة  من  املالمح  لهذه  ينتمي  تبقَّى)،  (أو  أدب  هل وجد 

تموز» 1958 مع كل ما خلفته في العالم العربي من دوي 

باعتبارها «محور الفوضى»، كما كان يقول امللك حسين 

بيانهم  في  ال  وقتها،  االنقالبيون  يأمر  لم  األردن؟  ملك 

أي  في  وال  عارف،  السالم  عبد  بصوت  القي  الذي  األول 

الريف، مثلما  االقطاعيين من  الالحقة بطرد  بياناتهم  من 

أنهم لم يأمروا بسحل نوري السعيد، رمز النظام امللكي 

وإخراجه  دفنه  بعد  اإلنكليزي،  االستعمار  مع  والتعاون 

العرش،  على  الوصي  اإلله،  عبد  جثة  تعليق  أو  قبره،  من 

أفراد  بعض  أكل  تمثيل  إلى  لحمه، وصوال حتى  وتقطيع 

العائلة املالكة.. مع أن هؤالء لم يكونوا يستحقون بالفعل 

عنف  أمام  لكننا  القصاص!  من  املبالِغة  الدرجة  هذه  مثل 

لن يكون  وبواعثه، وهذا  نعيده ألصوله  أن  جمعي، يهمنا 

ممكناً إذا لم نعد قراءة عموم السردية العراقية الحديثة، 

الوطني  للصراع  األعمق  الفعلي  املعنى  على  بالعثور  أمال 

 1920 عام  منذ  البالد  هذه  تاريخ  الذي حكم  واالجتماعي 

إلقامة  اإلنكليز  الكبرى، واضطرار  الثورة  بعد  أي  وبعدها، 

«الدولة الحديثة» عام 1921. ملاذا بدت ثورة تموز 1958 

فيها  متناحرة،  أو  ومتنازعة،  متفرِقة  كسلطات  وقتها 

مثلما  دولة»،  «ال -  الـ  مالمح وطموح مجتمع  من  الكثير 

االيديولوجية  الحزبية  األطر  بين  افتراق  لحظة  صارت 

الحزبية،  خارج  فاعلين  اآلن  أصبحوا  الذين  الناس  وبين 

كما حدث في الجيش، حين تشكلت فجأة وعفوياً «لجان 

يثبت  أن  يستطع  لم  أحداً  ان  مع  والجنود»،  الضباط 

الروسية  للتجربة  استنساخا  كانت  الظاهرة  تلك  بأن 

املشابهة واألقدم.

بيانا  اصدر  انه  آنذاك،  الشيوعي  الحزب  على  ويسجل 

ما  بين  ضائعا  كان  وانه  والفوضى،  «الغوغاء»  فيه  يدين 

يفرضه املوقف «األممي» من ناحية، والداخلي الخارج عن 

السيطرة من ناحية أخرى. وكالعادة في مثل هذه األحوال، 

فان من ظل يتحدث بصوت عال، هم أولئك الذين كانوا 

الرؤية،  مقومات  غيرهم  من  أكثر  يملكون  أنهم  يظنون 

الحزب  أن  إال  الصائب.  واآلني  االستراتيجي  واملفهوم 

الداخلية  التكتالت والصراعات  الشيوعي وقتها عانى من 

الحادة، وتمَّ نفي سالم عادل سكرتير الحزب إلى موسكو، 

قبل ان يعود ويقود انقالباً داخلياً، عزل بنتيجته أربعة من 

القادة الكبار املتآمرين عليه وعلى نهجه.

الجادرجي،  كامل  بزعامة  الديمقراطي  الوطني  الحزب 

انتهى من وقتها، ولم يعد يتمتع بأي دور قيادي في الواقع 

وبدأت  قيادته،  تغيرت  البعث  وحزب  العراقي.  السياسي 

عملية انتقاله من حزب قومي شعبي بقيادة فؤاد الركابي، 

مجموعة  به  أمسكت  ان  الى  وحكم،  سلطة  حزب  الى 

بقيادة   1968 تموز/يوليو   17 في  للحكم  وصلت  قرابية 

احمد حسن البكر / صدام حسين. وهكذا كانت الثورة 

تنطفئ وتموت، وأحزابها تنسلخ عنها معلِنة نهاية حقبة 

«الوطنية اإليديولوجية»، ليدخل العراق مساراً آخرمن نوع 

مختلف كليا.

... كل هذا والثورة لم تقرأ بعد. فهل يكمن في قراءتها 

تاريخ  على  العراقية  اإلرادة  أو  العقل  صحوة  وقانون  سر 

مطموس وضائع، قبل بدء زمن التفاعل معه بما يستحق، 

وبما هو عليه؟

كاتب من العراق

عبد األمير الركابي
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الثورة األخيرة

اليمن: عندما قال صالح «يجب أن نحلق».. ثم أطلق لحيته

«14 تموز» 1958 في العراق



مليار دوالر قيمة العجز املتوقّع في ميزانية الكويت للعام املالي الحالي، 

وهي أول حالة عجز تسجّلها الدولة منذ ١٦ عاماً، كانت خاللها 

تمتلك فائضاً مالياً سنوياً يقدر بنحو ٦٠٠ مليار دوالر، تديرها هيئة االستثمار 

الكويتية في شكل ممتلكات في أغلبها في الواليات املتحدة، وأوروبا، وآسيا.

2 الـخمــيــــــس
28

متـابعـــات

13414 الــعــدد  ـ   2016 تموز   14

Thursday July 14, 2016

مثّلت التجربة األردوغانيّة خالل العقد الفائت نموذجا جذّابا للكثير من 

الحزب  أن  من حقيقة  الجاذبيّة فحسب  هذه  تأتِ  لم  العرب.  اإلسالميّين 

األلفيّة  مطلع  والتنمية»  «العدالة  اسم  تحت  أردوغــان  أسّسه  الذي 

الجديدة كان سليل الحركة اإلسالميّة التركيّة القريبة فكريّا من مدرسة 

إجابة  اإلسالميّين  لهؤالء  يُقدّم  كان  أيضاً  ألنّه  بل  املُسلمين،  اإلخوان 

نموذجيّة للسؤال الشائك الذي كانوا قد بدأوا يطرحونه على أنفسهم: 

كيف نحقّق مبدأ «التمكين» اإلخوانيّ في إطار الدولة العلمانيّة الحديثة 

ومؤسّساتها؟ 

التمكين بالديموقراطية

أظافر  تقليم  من  وتمكّن  االنتخابات،  عبر  السلطة  إلى  الحزب  وصل 

عالوة  ونجح  الدستوريّة،  القنوات  خالل  من  التركيّة  العسكريّة  الطغمة 

على ذلك في تحقيق نتائج اقتصاديّة مشهودة ضمنت له قاعدة اجتماعيّة 

للتأييد السياسيّ املُستدام، ومحضت تركيّا مكانة واعتبارا جديدين في 

«أسلمة»  سياسات  تبني  الحزب  استطاع  كلّه  هذا  من  وبسببٍ  العالم. 

العلمانيّة  الجامعات  إلى  الحجاب  إعادة  خالل  من  التركيّ  املجتمع  داخل 

وأماكن العمل الرسميّة، وإحياء مدارس التعليم الدينيّ، وتوجيه الدعاية 

نحو «الدفاع عن القيم اإلسالميّة ضد الغزو الغربيّ». 

اإلمكانيّة  العربيّ  العالم  في  لإلسالميّين  الحزب  أظهر  فقد  املعنى،  وبهذا 

القبول  تلقى  ال  السياسيّ  اإلسالم  من  «مُعتدلة»  نسخة  لبزوغ  العمليّة 

في  االنخراط  متطلّبات  بين  املوازنة  أيضا  بل تستطيعُ  الدوليّ فحسب، 

جانب،  من  العامليّ  االقتصاد  منظومة  في  واالندماج  الديموقراطيّة  اللعبة 

وتجسيده  اإلسالميّة،  الهويّة  عن  مُحافظ  اجتماعيّ  بخطابٍ  والتمسّك 

واقعيّا في السياسات السلطويّة من جانبٍ آخر. وبكلماتٍ مُختصرة، قدّم 

اإلسالم السياسيّ التركيّ بنسخته الجديدة أمثولة حيّة ونموذجيّة عمّا 

يُمكن تسميته بـ «التمكين بالديموقراطيّة». 

بالذات،  تركيّا  في  السلطة  إلى  الحزب  وصول  كان  آخر،  جانبٍ  ومن 

عاصمة اإلمبراطوريّة العثمانيّة وآخر معاقل الخالفة اإلسالميّة، قد أضفى 

جذبٍ  عوامل  ومنحها  كبيرة  معنويّة  هالة  السياسيّة  تجربته  على 

إضافيّة لإلسالميّين خارج بالد األناضول، إذ بات يُنظر إليه على أنّه جزءٌ 

من حركة شاملة إلحياء تراث اإلمبراطوريّة وتجديد هيبتها التاريخيّة 

وإعادة الروح اإلسالميّة إلى تركيّا من جديد بعد عقود العلمنة املفروضة 

تمثّل  فقد  بالكامل،  مُضلِلّة  الصورة  هذه  تكن  ولم  والنار.  بالحديد 

اإلسالميّون األتراك هذه املبادئ، أكان في خطابهم العام أو في سياستهم 

التي أصبحت تُشدّد بشكلٍ أكبر على استعادة موقع تركيّا  الخارجيّة 

التقليديّة إلمبراطوريّة األستانة بمحيطها  التاريخيّة  من خالل الصالت 

العربي،  الربيع  ثورات  اندلعت  فعندما  وهكذا،  املُجاور.  اإلسالميّ  العربيّ 

وبات واضحا أنّ تنظيمات االخوان املُختلفة أصبحت قاب قوسين أو أدنى 

مُجرّد  تركيّا  تعد  لم  عربيّ،  بلدٍ  من  أكثر  في  السلطة  إلى  الوصول  من 

غدت  بل  فحسب،  العاطفيّ  باملعنى  املسلمون  األخوان  إليه  يرنو  نموذجٍ 

لتحقيق  املحمومة  ملساعيهم  أساسيّا  وراعيا  حليفا موضوعيّا  بنظرهم 

تمكينهم الخاص بهم. 

«حماس» تلحق بركب أخوانها 

انتخاباتٍ  في  فعال  السلطة  إلى  وصلت  قد  «حماس»  حركة  كانت 

بسنوات  العربيّ  الربيع  ثورات  اندالع  قبل  أي   ،2006 عام  ديموقراطيّة 

عدة. صحيح أنّ السياق كان مُختلفا، ألنّ السلطة الفلسطينيّة لم تكن 

قبل كلّ شيء  تعمل  وألنّها كانت  للكلمة،  التقليديّ  باملعنى  دولة حديثة 

تحت مظلّة االشتراطات اإلسرائيليّة، إال أنّ مشاركة الحركة في انتخابات 

ملسألة  «حماس»  نظرة  في  تطوّرا  ذاتها  بحدّ  تعكس  كانت  البرملان 

املشاركة في السلطة على هذا املستوى، وخاصّة إذا أخذنا بعين االعتبار 

رفض الحركة املشاركة في أوّل انتخابات عام 1996، رغم أنّ االشتراطات 

اإلسرائيليّة واملعنى الذي تقوم عليه السلطة الفلسطينيّة لم يتغيّرا بين 

الزمنين.  

ورفضت  انتخابها  منذ  الحركة  مع  تعاطفها  األردوغانيّة  تركيّا  أبدت 

بذلت  وقد  معها.  للتعامل  الدوليّ  املجتمع  ودعت  سياسيّا  إقصاءها 

محاوالتٍ لتخفيف الحصار املُشدّد على غزّة بعد سيطرة «حماس» عليها 

«مافي  سفينة  بإرسال  ذروتها  شهدت  التي  املحاوالت  وهي   ،2007 عام 

مرمرة» التي حملت املساعدات اإلنسانيّة إلى غزّة عبر البحر في ربيع العام 

بطهران،  عالقتها  وتضرّر  دمشق  من  «حماس»  قيادة  طرد  ومع   .2010

في  السلطة  إلى  املنطقة ووصوله  في  السياسيّ  اإلسالم  مع صعود نجم 

مُمهدة بشكلٍ أكبر لنشوء عالقة وثيقة بين  مصر أخيراً، غدت األرضيّة 

أخوتها.  بركب  لاللتحاق  لـ «حماس»  املناسبة  اللحظة  الطرفين. جاءت 

فباإلضافة للعوامل العاطفيّة والعقائديّة، أصبح هناك اآلن أساس سياسيّ 

لتطبيع  املضروب عن غزّة  الحصار  رفع  العالقة مع اشتراط تركيّا  لهذه 

عالقاتها مُجدّدا مع إسرائيل. 

السياسيّ  للنشاط  مقرّا  الدوحة،  جانب  إلى  إسطنبول،  أصبحت 

ألعضاء  األموال  لنقل  حيويّا  ومحورا  الخارج،  في  «حماس»  لقيادة 

الحركة وأجهزتها في املناطق الفلسطينيّة املُحتلّة. وفي املقابل، تعزّز 

التركيّة  الحكومة  تمويل  خالل  من  غزّة  قطاع  في  التركيّ  الحضور 

والهيئات القريبة منها ملشاريع بناء املستشفيات واملساجد والوحدات 

التعليميّة  املنح  من  املئات  وتقديم  املياه،  تحلية  ومحطّات  السكنيّة 

لطالب غزّة في الجامعات التركيّة، باإلضافة الفتتاح عددٍ من املؤسّسات 

تقديم  مجال  في  رئيسيّ  بشكلٍ  تنشط  غزّة  في  لها  فروعٍا  التركيّة 

«مركزٌ  املؤسسّات  هذه  بين  (من  واملعوزين  للفقراء  اإلغاثيّة  املعونات 

توثّق  انعكس  وقد  والتدريب).  التعليم  خدمات  يُقدّم  عثمانيّ»  ثقافيّ 

تركيّا  يُقدّم  بات  الذي  على خطاب حركة «حماس»  العالقة  هذه  عرى 

ويتطوّع  الفلسطينيّة  للقضيّة  الرئيسيّين  الداعمين  أحد  أنّها  على 

الفلسطينيّ. ودأبت  الشعب  بين مصالحها ومصالح  التطابق  إلظهار 

املاكينة اإلعالميّة للحركة على مديح أردوغان وتصويره على أنّه املُنجد 

والبعيد. ووصل هذا  القريب  أن خذلهم  بعد  للفلسطينيّين  واملُخلّص 

االنشغال حداً دفع الحركة معه إلى وضع صورة ضخمة ألردوغان (إلى 

جانب صور أمراء عائلة آل ثاني) في أكثر نقاط مدينة غزّة ازدحاما مع 

عبارة تقول: «القدس تنتظر الرجال». 

من  بنوعٍ  «حماس»  حركة  تشعر  أن  الطبيعيّ  من  كان  هذا،  كلّ  بعد 

الخذالن بتوقيع االتّفاق التركيّ اإلسرائيليّ األخير. فقد وصل اإلسالميّون 

األتراك بعد التغيّرات الكبيرة التي شهدتها املنطقة والتي جاءت غالبيّتها 

تبنّي  بضرورة  قناعة  إلى  أردوغــان،  طيبّ  رجب  سفينة  تشتهي  ال  بما 

سياسة أكثر براغماتيّة وعدم وضع قضيّة حصار غزّة كعقبة على طريق 

حيويّة  أهميّة  من  األخيرة  تمثله  ملا  مُجدّداً،  إسرائيل  نحو  استدارتهم 

للمصالح التركيّة في املنطقة وتحديدا في مجال األمن. 

املكاسب اإلسرائيليّة املُحتملة

التركيّ  النفوذ  أنّ  تعنيّ  ال  األخيرة قد  الصفقة  فإنّ  الرغم من ذلك،  على 

أنّ  ينحسر. صحيحٌ  قيادة حركة «حماس» سوف  وعلى  غزّة  قطاع  على 

تركيّا لن تفكّ الحصار اإلسرائيليّ بالكامل، إال أنّ الصفقة ستُتيح لها على 

األرجح االستمرار في تكثيف حضورها في القطاع من خالل تمويل املزيد 

من مشروعات البنية التحتيّة في مجال الكهرباء واملاء والصحّة واإلسكان، 

وعبر فتح السوق الغزّي بشكلٍ أكبر أمام بضائعها. وهذا األمر ربما يَطرح 

مع  في جوهرها  تتقاطع  الصفقة  هذه  كانت  إذا  عمّا  التساؤل  ذاته  بحدّ 

السياسة اإلسرائيليّة تجاه غزّة. 

فمنذ انتهاء الحرب اإلسرائيليّة التدميريّة على القطاع املُحاصر صيف 

العام 2014، والدوائر األمنيّة اإلسرائيليّة مُنشغلة بتصميم السياسات 

املُعدّة لضمان عدم انهيار الوضع في غزّة وانفجاره في وجهها مُجدّدا، 

وخلق وقائع على األرض توفّر أساسا لحلّ طويل األمد يُريحها من أعباء 

القطاع باملعنى السياسيّ ويكفل لها بقاء يدها األمنيّة العليا عليه لضمان 

بالترويج ملشروعات  اآلونة األخيرة  الدوائر في  الهدوء. وقد بدأت هذه 

األمنيّ  الكابينت  في  نوقش  اقتراح  بينها  من  األمر،  هذا  لتحقيق  عدة 

غزّة  شواطئ  قُبالة  اصطناعيّة  جزيرة  ببناء  يقضي  مُؤخّرا  اإلسرائيليّ 

من  واألفراد  البضائع  مرور  حركة  لتسهيل  اإلسرائيليّة  الرقابة  تحت 

وإلى القطاع. 

وهنا يُمكن للصفقة مع تركيّا أن تخدم أكثر من هدف:

التركيّ في غزّة تحرّر إسرائيل  النفوذ  تزايد  يعني  قد  أولى   فمن جهة 

بشكلٍ أكبر من أعباء التعامل مع هذا امللفّ من زاوية سياسيّة، وتعميق 

تحوّله إلى ملفّ إغاثي من خالل تسليم حصّة من «اقتصاد املساعدات» 

للحليف التركيّ الجديد، وبالتالي تخفيف الضغط واالحتقان املتصاعد في 

غزّة بسبب تفاقم التبعات اإلنسانيّة للحرب والحصار (أعلنت تركيّا غداة 

االتّفاق أنّها سترسل 11 ألف طن من املساعدات اإلنسانيّة لغزّة عبر املعابر 

اإلسرائيليّة كخطوة أولى). 

ومن جهة ثانية، سيعني تكثيف جرعة مشروعات البنى التحتيّة املموّلة 

محليّة  مصالح  خلق  واإلسكان  واملياه  كالطاقة  حيويّة  مجاالتٍ  في  تركيّاً 

مع  جديدة  عسكريّة  مواجهة  أيّ  كلفة  ورفع  والهدوء  للتسويّة  مؤيدة 

حربٍ  أيّ  ثمن  تخفيض  مقابل  االمتيازات  هذه  خسارة  خشية  إسرائيل 

إسرائيليّة جديدة ضدّ غزّة (يوضّح هذا األمر بالذات الوظيفة السياسيّة 

للجبر  دائما  مستعدٌ  هو  من  هنالك  فطاملا  اإلنسانيّة،  للمعونة  املزدوجة 

فلماذا ال تواصل إسرائيل الكسر؟). هذه السياسة مُتّبعة من قِبل الدوائر 

اإلسرائيليّة بُعيد انتهاء الحرب على غزّة عام 2014. إذ تلعب قطر مثال، 

على  اإلشراف  في  أساسيّا  دورا  غزّة  إلعمار  منتدب  لها  سفير  خالل  من 

مشروعات البنية التحتيّة، ومن خالله تتواصل مع إسرائيل بشكلٍ مباشر 

بشأن مشروعاتٍ أخرى أهمّها مدّ أنبوب لنقل الغاز الطبيعيّ من الحقول 

اإلسرائيليّة في البحر املتوسّط إلى محطّة الكهرباء في غزّة التي ال تعمل 

بطاقتها الكاملة منذ سنوات عدة. 

لـ  جديد  قديمٍ  طريق  في  خطوة  الصفقة  تكون  قد  ثالثة،  جهة  ومن 

في  أكبر  بشكلٍ  لالندماج  عليها  والضغط  «حماس»  حركة  «تأهيل» 

النظام اإلقليمي والقبول باالشتراطات اإلسرائيليّة. فصحيحٌ أنّ إسرائيل 

اشترطت منع تركيّا أنشطة الحركة العسكريّة انطالقا من أراضيها، إال 

أنّها تنازلت عن شرطها بضرورة حظر تواجدها السياسيّ هناك. وتضمّن 

«حماس»  مع حركة  بالعمل  تركيّ  تعهّد  إلى  يُشير  مُلحقا  األخير  االتّفاق 

فقد  وهكذا،  غزّة.  قطاع  في  األسرى  اإلسرائيليين  الجنود  سراح  إلطالق 

يخلق االتّفاق األساس لتفاهماتٍ أوسع بشأن مستقبل غزّة بين «حماس» 

وإسرائيل وكسرا نهائيّا لوحدانيّة التمثيل الفلسطينيّ، وتعزيزا ملشروع 

فصل غزّة، وخاصّة مع وجود الوسيط التركيّ الذي بات يتمتّع اآلن بعالقة 

مميّزة مع الطرفين. 

خاتمة 

بيانا  وإسرائيل  تركيّا  بين  االتفاق  أعقاب  في  «حماس»  أصدرت حركة 

وجّهت فيه الشكر والتقدير لرجب طيّب أردوغان وملواقف تركيّا األصيلة 

في دعم الشعب الفلسطينيّ وجهودها في رفع الحصار عن غزّة، دون أن 

تأتي ولو بكلمة واحدة على االتفاق األخير الذي مثّل فعليّا تراجعاً عن كلّ هذه 

املواقف ملصلحة عالقة متينة مع إسرائيل. ولعلّ هذا البيان كافٍ ليكشف 

كيف أدّت سياسة «حماس»، والتي لم تر أبعد من منظارها األيديولوجيّ 

ملناعتها، وكيف  الحركة  إلى فقدان  املحدودة،  الضيّق ومصالح سلطتها 

تنطوي  ما  إدراك  وعدم  اإلنسانيّة  املساعدات  ملوضوع  املائعة  املقاربة  أنّ 

تبنيّ  عن  عاجزين  الفلسطينيّين  جعلت  قد  سياسيّة،  وظيفة  من  عليه 

من  بمظهر  وأظهرتهم  مصيريّة،  األكثر  القضايا  بشأن  مستقل  موقف 

وهكذا،  الطحين.  وأطنان  الغذائيّة  الطرود  من  حفنة  مقابل  مواقفه  يبيع 

الفلسطينيّون  يلعق  املساعدات،  بسفن  راحته  السلطان  يشتري  فبينما 

في غزّة خيبتهم وخذالنهم، منتظرين املستقبل الذي لم يعد لهم يدٌ في 

تقرير ما سيكون عليه.   

 باحث اقتصادي من فلسطين

في اللحظات األولى النفجار سيارة مفخخة في كراجاتها العامة، فرغت 

التفجير  كان  محالتها.  وأغلقت  مرتاديها  من  طرطوس  مدينة  شوارع 

األزمة  سنوات  طيلة  الخلفية  الحرب  مقاعد  على  بقيت  مدينة  في  األول 

إلى مركز استقطاب إعالمي لم  املدينة املنسية  التفجير  السورية. حوّل 

االنفجار تتحدث عن هجوم يشنه  تلت  أخبار  قبًال، على خلفية  تشهده 

(السنّة)  السوريين  لالجئين  (الكرنك)  مخيم  على  (العلويين)  سكانها 

األمني  «االختراق  هذا  حدوث  مسؤولية  إياهم  محملين  الكراج،  بجوار 

الكبير» الذي شقق سوراً افتراضياً يصم املدينة بأنها الغار اآلمن املحمي 

من غوائل الحرب الدائرة حولها. أُوقف الهجوم على املخيم (وكان قليل 

أقامت أسواراً بشرية حول مخيمات  قبل مجموعات شبابية  العدد) من 

محاوالت  بوجه  استنفارها  مسجّلة  األمور،  تفاقم  دون  حالت  الالجئين، 

تفجير املدينة طائفياً. في األيام التالية للتفجير نجحت املدينة بامتياز في 

التخلص من ظاهرتين مؤرقتين من ظواهر الحرب السورية: سواد زجاج 

السيارات (الـ «فيميه») والخط العسكري على الحواجز.

استقبلت املحافظة الصغيرة، التي توصف إلى جوار جارتها (الالذقية) 

بأنها خزان بشري ثان للنظام، عدداً كبيراً من املهجرين (قرابة املليون) 

 (2011 إحصاءات  في  ألف   800 (حوالي  املقيمين  سكانها  عدد  يفوق 

التوزع  مخلخلين  سواء،  حد  على  ومدينتها  ريفها  في  بيسر  توزعوا 

في   60 من  (أكثر  العلويون  يشكل  حيث   فيها،  والديموغرافي  الطائفي 

املئة..  في   15 (حوالي  والسنة  املئة)  في   20 (حوالي  واملسيحيون  املئة) 

ريفها  في  ملحوظ  إسماعيلي  تواجد  مع  تقديرية)،  جميعها  واألرقــام 

القرى  من  عدد  في  طفيف  تركماني  وآخر  الخوابي)،  ونهر  (القدموس 

(الحميدية واملتراس)، دون وجود أقليات قومية أخرى. 

طرطوس  الرئيسية  ومدينتها   ،1967 عام  محافظةً  طرطوس  أُعلنت 

يعني  (أنترادوس)  لها  الالتيني  االسم  أهمية،  الساحل  مدن  ثاني  هي 

إلى  العرب  حرفه  وقد  بطليموس،  فيه  ذكرها  من  وأول  أرواد».  «مقابل 

لخدمة  بحري  كمرفأ  امليالد  قبل  الثامن  القرن  في  بنيت  (أنطرطوس). 

أسطول جزيرتها (أرواد) التي ما تزال تحتضن صناعة السفن بأنواعها 

اليوم. عالقة  إلى  البحر كثوابت لسكانها  املختلفة والصيد والسفر في 

املدينة بجزيرتها جزء أساسي من هويتها املعاصرة.

«عمريت»  مثل  املرافئ،  ـ  املدينة  من  أهمية  أكثر  حواضر  أرواد  بنت 

املدافن  إلى  إضافة  أثينا،  ملعب  من  أقدم  أوملبي  ملعب  فيها  يوجد  التي 

كان  سليمان..  وحصن  العربي،  الشرق  في  نوعها  من  الوحيدة  املغزلية 

ممكناً للمحافظة الغنية جداً باآلثار في ظل دورة اقتصادية غير مشوهة 

أيديولوجياً أن تتحول إلى أحد محرّكات التنمية الكبرى.

بضعة  عن  عرضه  يزيد  ال  ضيقاً  شريطاً  كمساحة  املدينة  تشغل 

حساب  على  متوسعاً  الحديثة  السكنية  باملشاريع  امتأل  كيلومترات، 

غابات الزيتون والزراعات املحمية التي وسمتها كمحافظة زراعية طويًال، 

املعايير  دون  ـ  البالد  في  الثاني  املرفأ  ـ  مرفأها  فيه  يبقى  الذي  الوقت  في 

العاملية تشغيلياً، وعلى الرغم من ذلك فإن سمعته كمرفأ سوري أفضل 

بكثير من مرفأ الالذقية.

شعبية  حكايات  تقول  املسيحية.  تاريخ  في  الهامة  محطاتها  للمدينة 

موقعها  في  األولى  كنيستها  بنت  التي  هي  العذراء  السيدة  أن  متناقَلة 

العهد  في  لتتحول  األولى،  ذبيحته  بطرس  القديس  قدم  وفيها  الحالي، 

(لها  إلى كاتدرائية  أن تتحول  إلى محجّ مسيحي لقرون، قبل  البيزنطي 

املدينة  قلعة  من  بالقرب  يقع  وطني  متحف  إلى  ثم  فريد)  معماري  نمط 

القديمة.

سجلت هجرات السفر برلك مطلع القرن السابق إلى العالم الجديد في 

ذاكرتها الشعبية آالم الجوع والفقد، وفي األربعينيات استقبلت هجرات 

من الجبل ومن مناطق أخرى شكلت بنيتها السكانية الحالية، فيما بقي 

األيوبي  الدين  قدموا مع صالح  ممن  القديمة  واألحياء  أرواد  فيها سكان 

بعد إخراج الصليبيين منها. ال تنسى الذاكرة املحلية املجازر التي ارتكبها 

األخير بحق مختلف األقليات غير السنية هنا، كما ال تنسى أن عدداً كبيراً 

من شبابها قضى في معارك الحرب السورية الراهنة.

العراق  من  مهاجرين  قدِموا  فيها  العلويين  أن  الدراسات  بعض  تقول 

يطرح  فيما  والخيّر)،  (الطويل  امليالدي  العاشر  القرن  حقبة  في  واليمن 

آخرون أنهم من السكان األصليين املقيمين هنا منذ قرون في قرى وبلدات 

ما تزال تحمل أسماء سريانية وأوغاريتية وآرامية حاول البعث تعريبها 

دون نجاح. الرواية األخيرة عادت للظهور في سنوات األزمة الراهنة لدى 

عينات مثقفة بحثاً عن تفسير إثنولوجي مفارِق يتبرأ من العروبة وأفعالها.  

قرية  كونها  تجاوزت  أنها  واحد،  آن  في  املدينة،  هذه  وميزة  مشكلة 

إلى اعتبارها مدينة حقيقية، مثل طرابلس جارتها  كبيرة دون أن تصل 

مساء  تنقطع  حركتها  كانت  قريب  وقت  فحتى  الالذقية.  أو  الجنوبية، 

إليها  املهجرون  يغيِّر  اليوم  القريب،  الريف  إلى  تجارها  يغادرها  أن  بعد 

األمام في  إلى  إياها خطوة  ناقلين  ـ تأرجحها هذا  ـ وغالبيتهم من حلب 

بتغيير  بدأت  تفاعالت  من  ذلك  ما يخلق  مع  معاصرة  مدينة  إلى  تحولها 

بنيتها االقتصادية واالجتماعية، خاصة في ظل ضعف مداخيل أهل املدينة 

مقارنة ببعض وافديها.

من  الرغم  فعلى  كثيرة،  بعوامل  يرتبط  السوسيولوجي  التراوح  هذا 

انفتاحها على العالم كمدينة بحرية عريقة، ووقوعها جغرافياً على مفترق 

طرق عرّضها ملختلف أنواع التأثيرات، إال أن تركيبتها السكانية (الفالحية 

أساساً) حفظت لها موقعها التحت - مديني دون القدرة على اإلفالت من 

إرثه بغياب السياسات التحديثية.

واألولى  السكنية،  والعشوائيات  األمية  من  الخالية  املدينة  تزال  ما 

ومنفتحة  الطابع  علمانية  لليونيسكو،  وفقاً  العربي  العالم  في  تعليمياً 

على اآلخر، دون وجود سينما أو مسرح أو حراك ثقافي رغم أنها موطن 

سعد الله ونوس وحيدر حيدر وفيها تعلم أدونيس، في مدرستها األشهر 

(«الالييك»).

ثورة  أول  وهي  العلي،  صالح  الشيخ  ثورة  شكّلت  املعاصر،  التاريخ  في 

شباط/  أرواد  شواطئ  على  هبوطهم  غداة  الفرنسيين  ضد  انطلقت 

فبراير1919، جزءاً مهماً من ذاكرة أجيال كثيرة. فقد بقيت لوقت قريب 

املنهاج  في  حتى  العلويين»،  «جبال  ثورة  أو  العلويين»  «ثورة  تسمى 

التدريسي ملا بعد البعث، مع ما يطرح ذلك من هواجس وتساؤالت حول 

«ثورة  باسم  الثمانينيات  أوائل  استبدلت  أن  إلى  الوطني،  دورها  تقييم 

الساحل»، وفيما شهدت بعض األحياء (القديمة بشكل رئيسي) تظاهرات 

في بداية الحراك بقيت محصورة ولم تلبث أن توقفت بعد وقت قصير، 

وضح فيه أن الحراك لن يجد له مستقراً هنا ألسباب ال تختلف عن أسباب 

جارتها الالذقية بالدرجة األولى.

تتيح  شاملة  تنمية  بخطة  مرهون  ككل  واملحافظة  املدينة  مستقبل 

الطابع  ذات  البقاع  آخر  كأنها  تبدو  التي  املحلية  الهوية  على  املحافظة 

وهي  الحداثة..  مع  فيه  تندمج  الذي  الوقت  في  اإلنساني،  املشرقي 

واالقتصادية  املجتمعية  القضايا  من  كثير  تشابك  ظل  في  صعبة  مهمة 

والسياسية.

  كاتب من سوريا

«طرطوس» مدينة الفرص الضائعة

رامي خريس

كمال شاهين

فادي يازجي - سوريا

«حماس» وتركيّا.. بين الحلم والواقع



املنحة  قيمة  دوالر(  مليون   40( أردني  دينار  مليون 

للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  ستقدمها  التي 

توفير  أجل  من  األردنية  والتعليم  التربية  لوزارة  )يونيسف(، 

السورية. ــة  األزم ضحايا  لألطفال  نوعية  تعليمية  خدمات 

نص ورسم مرتضى كزار

قـضـيــــة

3الـخمــيــــــس
٢٧٫٩

السيسي ونهرو ال يلتقيان!

العام 1947، كان  في  الهند،  نهرو حكومة  ترأس  عندما 

قراره األول تخصيص ثلث ميزانية الدولة للبحث العلمي، 

وقتها عارض الهنود قراره، واتهموه بالجنون، واعتبروا أن 

بلداً فقيراً مثل الهند ال يمكن أن يخصص ثلث ميزانيته 

للبحث العلمي ويتجاهل األمور األولى باإلنفاق. إال أن نهرو 

أصر على قراره وقال كلمته الشهيرة: »نحن أفقر من أن 

نستغني عن البحث العلمي«. 

لم يستوعب الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي هذا 

الدرس بعد قرابة 70 عاما عليه، وهو الذي نحكيه كثيرا 

الدول  بناء  في  وضرورته  التعليم  أهمية  على  للتدليل 

الحديثة. وعندما سُئل عن خططه للتعليم والصحة، قدر 

أو 13  التعليم  بـ12  أزمة  الذي قد يستغرقه حل  الوقت 

عاماً، أما الصحة فاعتبر أن إصالحها يحتاج لوقت طويل 

لم يحدده. وبينما اختفى تماماً البحث العلمي من أجندة 

التسليح  مثل  ملفات  ملصلحة  املصري  الرئيس  أولويات 

واملشروعات العمالقة، التي ما إن يُسأل عنها حتى تختلف 

القدرة  »امتالك  فيقول:  والعجلة،  بالحسم  نبرته، وتتميز 

العسكرية في حد ذاته هدف...«، و »إحنا متأخرين كتير، 

ومحتاجين ننجز كتير عشان نلحق نحقق الحلم، تأخرنا 

وهناك  كبيرة«.  بأحجام  العمل  من  ملزيد  ونحتاج  كثيراً 

أولوياته،  وتبين  التوجه  هذا  تؤكد  التي  الجمل  عشرات 

وترتيب الصحة والتعليم والبحث العلمي فيها. 

وفي املوازنة العامة للدولة التي أعدتها الحكومة مؤخرا 

الصحة  الى  التوجه  انكشف  النواب،  مجلس  وأقرها 

الحكومة  تجاهل  مع  خاصة  العلمي،  والبحث  والتعليم 

 10 بتخصيص  ألزمها  الذي  الدستوري  بالنص  االلتزام 

على  لإلنفاق  للبالد  القومي  الناتج  من  أدنى  كحد  املئة  في 

بعجز   اإللزام  هذا  تطبيقها  عدم  مبررة  الثالثة،  القطاعات 

في املوازنة وباألزمة االقتصادية التي تمر بها البالد، مع أن 

التباهي والتفاخر بالبدء  الرئيس من  تلك األزمة لم تمنع 

تريليون  بتكلفة  إنشاءات  غالبيتها  مشروعا،   80 بتنفيذ 

و400 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 50 في املئة من الناتج 

املحلي للبالد. 

مهمة البرملان 

ألزم الدستور املصري الحكومة بعرض  مشروع املوازنة 

العامة للدولة )»كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها«( على 

بداية  من  األقل  على  أشهر  ثالثة  قبل   النواب  مجلس 

األخير  ليقرها  يوليو(،  تموز/  من  األول  )في  املالية  السنة 

نفذته  ما  وهو  عام،  كل  من  يونيو  حزيران/  نهاية  قبل 

مشروع  بإرسال  إسماعيل  شريف  املهندس  حكومة 

أول  في  البرملان  إلى   2017/2016 املالي  للعام  موازنتها 

عن  الشهرين  من  يقترب  بتأخر  املاضي،  نيسان/أبريل 

لم  والتخطيط  املالية  وزيري  أن  إلى جانب  املعتاد.  املوعد 

يرسال إلى البرملان خطتهما بشأن البيان املالي واالقتصادي 

التأخر في  أيار/ مايو املاضي. وهذا  لتلك املوازنة قبل 22 

يحل  لم  بها  املرتبطة  والخطط  واألرقام  املوازنة  عرض 

رسمياً.  وإقرارها  عليها  السريعة  البرملان  موافقة  دون 

مهمة البرملان، وفقا  للدستور، هي التأكد  من أمرَين: األول 

التزام املوازنة باملواد 18 و19 و21 و23 التي تلزم الدولة 

القومي اإلجمالي للبالد  الناتج  املئة من  بتخصيص 10 في 

 3 بواقع   العلمي،  والبحث  والتعليم  الصحة  على  لإلنفاق 

في املئة من الناتج القومي للصحة، و4 في املئة للتعليم إلى 

جانب 2 في املئة للتعليم الجامعي وواحد في املئة للبحث 

العلمي. والثاني التأكد من عدم تضمن املوازنة أية أعباء 

إضافية على املواطن، سواء بارتفاع أسعار خدمات بعينها 

أو ضرائب أو غيرها، وفقاً لإللزام الوارد في املادة 124 من 

الدستور. البرملان مرر املوازنة رغم عدم التزامها ال بالنسب 

الدستورية وال بعدم تحميل املواطن أعباء جديدة.

 ال مانع من مخالفة الدستور 

قبل عرض الحكومة املوازنة على البرملان

القانونية  والشؤون  والتخطيط  املالية  وزراء  صرح   

تستطع  لم  الحكومة  بأن  للصحف  النواب  ومجلس 

تحقيق االلتزام بالنسب بسبب عجز املوازنة. وزاد وزير 

الشؤون القانونية ومجلس النواب املستشار قائال: »نعم 

املوازنة مخالفة للدستور، لكن نحن أمام قوة قاهرة، مفيش 

الحكومة  اعتراف  فلوس؟«.  منين، نطبع  إيرادات، نجيب 

أن رئيس  إال  املوازنة،  إقرار  البرملان  هذا كان كافياً لرفض 

البرملان وغالبية نوابه وجدوا أن هذه املخالفة لن تتحملها 

الحكومة وإنما.. الدستور نفسه، فقال رئيس لجنة الخطة 

إن  لجنته،  أعدته  تقرير  في  النواب،  بمجلس  واملوازنة 

االلتزام بتلك النسب أمر مستحيل وخيالي، ألن الحكومة ال 

تعرف كم هو الناتج القومي اإلجمالي للبالد، ومن ثمّ فليس 

من املنطقي أن يلزمها الدستور بتخصيص أي نسبة منه 

للتعليم أو الصحة أو غيره... وتابع: قرأت الدستور جيداً 

وسألت وزير التخطيط، رغم معرفتي باإلجابة مسبقاً، هل 

تعرف الحكومة الناتج القومي اإلجمالي؟ فأجاب بأن »الناتج 

القومي للبالد رقم خيالي وليس واقعيا«. 

الخمسين  لجنة  واملوازنة  الخطة  لجنة  رئيس  وحمّل 

لم  »اللجنة  قائال:  الخطأ  هذا   2014 دستور  كتبت  التي 

املحلي  الناتج  وبين  اإلجمالي  القومي  الناتج  بين  تفرق 

املحلي  الناتج  تقصد  كانت  هي  بالتأكيد  اإلجمالي، 

اإلجمالي«. وزاد بأن تضمين الدستور نسبا مئوية بعينها 

أي  في  وغير مسبوق  فادح  بعينها خطأ  لقضايا  وانحيازه 

دستور بالعالم... مع أن رئيس البرملان وعددا من أعضائه 

كانوا ضمن املشاركين في كتابة الدستور املنتقَد، إال أن 

أعضاء  البرملان  رئيس  وصف  بل  يعترِض،  لم  منهم  أيا 

»لجنة الخمسين« التي أعدت املسودة النهائية للدستور 

خالد  النائب  سوى  عليه  يعترض  لم  ما  وهو  بالجهل، 

يوسف كونه عضوا سابقا بلجنة كتابة الدستور.

التالعب باألرقام: في الصحة 

توافقت الحكومة وبرملانها على خطأ الدستور. أما الناتج 

والخدمات  السلع  »مجموع  فهو  للبالد  اإلجمالي  القومي 

أو  داخلها  سواء  للدولة  اململوكة  املــوارد  من  املنتجة 

جنيه،  تريليون   3.25 بـ  الحكومة  قدرته  وقد  خارجها« 

واحتسابها من الناتج املحلي اإلجمالي وهو »قيمة السلع 

واملقدر  محلياً«  املوجودة  املوارد  من  املنتجة  والخدمات 

يسلم  لم  ذلك،  ورغم  جنيه.  مليار  و772  تريليون  بـ2 

واملوازنة  الخطة  لجنة  وكيل  فحسب  التحايل،  من  األمر 

بمجلس النواب، فإن وزارة املالية خصصت 48 مليار جنيه 

وتلك  للدولة،  العامة  املوازنة  مشروع  في  الصحة  ملوازنة 

ملصر،  املحلي  الناتج  من  املئة  في   1.6 عن  تزيد  ال  النسبة 

ولكن لجنة الخطة واملوازنة في البرملان بالتعاون مع وزارة 

الحكومي  اإلنفاق  لحساب  جديدة  طريقة  اتبعت   املالية، 

على الصحة، وبدال من إلزام وزارة املالية بتخصيص 100 

بحصر  اللجنة  قامت  الصحة،  وزارة  ملوازنة   جنيه  مليار 

كل االعتمادات التي تخصصها الدولة تحت بند اإلنفاق 

ملستشفيات  املخصصة  األمــوال  بإضافة  الصحة  على 

وزارة الداخلية والقوات املسلحة، والهيئة العامة للتأمين 

على  لإلنفاق  املخصصة  ــوال  األم جانب  إلى  الصحي 

التي تعمل في  العام  العام وقطاع األعمال  القطاع  شركات 

التي  األموال  احتساب  إلى  إضافة  األدوية،  تصنيع  مجال 

القومية  والهيئة  التنفيذي  للجهاز  الدولة  تخصصها 

وأضاف  الصحي.  والصرف  املياه  وشركات  الشرب  ملياه 

وصلت  الجهات  تلك  موازنات  احتساب  بعد  أنه  الوكيل 

 101.3 الى  الصحة  لقطاع  باملوازنة  املدرجة  االعتمادات 

مليار جنيه، بنسبة 3.65 في املئة من الناتج املحلي... رغم 

أن الدستور ألزم بـ 3 في املئة فقط!

باب  من  البنود  بعض  نقل  على  التعديالت  هذه  اعتمدت 

آلخر، ولن يترتب عليها أية إضافة حقيقية لقطاع الصحة 

أو أي تحسن في مستوى الخدمة الطبية املقدمة للمواطن، 

وفقا للطبيبة منى مينا وكيل نقابة األطباء، إذا لم يترتب 

عليها تمكين املواطنين العاديين من تلقي الخدمة الطبية 

مثل  األخرى،  للوزارات  التابعة  املستشفيات  في  باملجان 

ومستشفيات  املسلحة  والقوات  الداخلية  مستشفيات 

الخطة  لجنة  وكيل  ينفه  لم  ما  وهو  وغيرها.  الكهرباء 

االلتزام  تملك  ال  الحكومة  بأن  مفسرا  بالبرملان،  واملوازنة 

وجود  لعدم  الصحة،  على  لإلنفاق  الدستورية  بالنسب 

من  مصر  في  الصحة  منظومة  ولفشل  ناحية،  من  موارد 

ناحية أخرى، وأن إنفاق 101 مليار جنيه على الصحة التي 

موازنة  في  فقط  جنيه  مليار   45 الحكومة  لها  خصصت 

الجنيهات  ملليارات  وإهدار  بيوت  »خراب  املاضي  العام 

ثمَّ  ومن  هيكلة«،  إعادة  إلى  تحتاج  فاشلة  منظومات  في 

سبق  التي  الرسمية  اإلحصاءات  في  تغيير  أي  يترتب  لن 

بشأن  واإلحصاء  للتعبئة  املركزي  الجهاز  عنها  وأعلن 

احتالل مصر املرتبة 166 في العالم )أي في الجزء األسفل 

من السلم( من حيث اإلنفاق الحكومي على الصحة.

... وكذلك في التعليم

إلى  للوصول  نفسه  املنهج  والحكومة  البرملان  واتّبع 

الجامعي  قبل  ما  للتعليم  املقررة  الدستورية  النسب 

الكراسي  طريق  العلمي،عن  البحث  جانب  إلى  والجامعي، 

املالية في  املوسيقية واإلحالل والتبديل، فخصصت وزارة 

الجامعي  قبل  التعليم  ملوازنة  جنيه  مليارات   103 البداية 

بنسبة 3 في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي للبالد، بزيادة 

املاضي.   املالي  العام  عن  فقط  جنيه  مليارات   6 مقدارها 

املئة، سواء  في   4 الـ  نسبة  عن  تقل  النسبة  تلك  ولكون 

من الناتج القومي اإلجمالي أو الناتج املحلي التي ألزم بها 

احتساب  البرملان  بمساعدة  الحكومة  أعادت  الدستور، 

أو  القريبة  األنشطة  على  الدولة  تنفقها  التي  األموال  كل 

وزارة  »موازنة  مثل  الجامعي،  قبل  التعليم  من  البعيدة 

دراسية  منح  األزهري،  التعليم  موازنة  والتعليم،  التربية 

بوزارة التضامن االجتماعي، موازنة الهيئة القومية لضمان 

إلى  النهاية  في  الرقم  ليصل  وغيرها...  التعليم«  وجودة 

املحلي  الناتج  من  املئة  في   4.9 بنسبة  جنيه  مليار   136

اإلجمالي.

تلك اآللية مكّنت الحكومة من االلتزام الشكلي بالنسب 

الجامعي،  قبل  والتعليم  الصحة  على  لإلنفاق  الدستورية 

املخصصة  االعتمادات  جمع  عند  نفعا  تجد  لم  أنها  إال 

فلم  باملوازنة،  العلمي  والبحث  الجامعي  التعليم  لقطاعَي 

واملوازنة  الخطة  بالتعاون مع لجنة  املالية  وزارة  تستطع 

للتعليم  جنيه  مليار   50 من  أكثر  احتساب  بالبرملان، 

اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  املئة  في   1.8 بنسبة  الجامعي 

في   2 عن  هنا  الحكومي  اإلنفاق  يقل  بأالّ  ألزم  )الدستور 

في   0.8 بنسبة  العلمي  للبحث  جنيه  مليار  و22.5  املئة(، 

املئة من الناتج املحلي اإلجمالي )الدستور ألزم بـ 1 في املئة 

إنفاق  لعدم  بعدم وجود ضمانة  بُرِّر  ما  وهو  أدنى(.  كحد 

املليارات التي خصصت للتعليم الجامعي والبحث العلمي 

البحثية!  كأجور وامتيازات للعاملين بالجامعات وباملراكز 

واشترط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم 

الخطط التي ستنفذها لضمان عدم استغالل املبالغ التي 

ومكافآت  مرتبات  في  الجهات  تلك  موزانة  على  دخلت 

للعاملين بها. 

 مالحقات قضائية 

العامة  املوازنة  مخالفة  البرملان(  )وال  الحكومة  تنكر  لم 

للعام املالي 2017/2016 للدستور، سواء في التحايل على 

من  باقتطاعها  الدستور  كلف  التي  الدستورية  النسب 

الناتج القومي اإلجمالي للبالد، فقدرتها الحكومة بمساعدة 

تضمن  إلى  إضافة  اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من  البرملان 

بما  والخدمات،  السلع  ألسعار  ضمنياً  ارتفاعا  املوازنة 

يخالف الدستور أيضاً. وهو ما استندت إليه نقابة املهن 

القضاء  محكمة  أمام  أقامتها  قضائية  دعوى  في  الطبية 

اإلداري )محكمة تفصل في املنازعات املقامة من املواطنين 

ضد قرارات رئيس الجمهورية وحكومته(، وطالبت خاللها 

ببطالن املوازنة العامة للدولة ملخالفتها نصوص الدستور. 

مسألة  الدعوى  تلك  حسم  فإن  القانون،  ألساتذة  ووفقا 

تلك.  بمخالفتها  تنطق  لهم  وفقا  املوازنة  لكون  وقت، 

ويُنتظر من القضاء اإلداري أن يحيل الدعوى إلى املحكمة 

الدستورية العليا )أعلى محكمة في مصر، تفصل في مدى 

اتفاق القوانين مع نصوص الدستور( لتصدر حكماً بعدم 

وفقا  الحكومة  تتمناه  ما  وهو  املوازنة...  قانون  دستورية 

لرواية الخبراء االقتصاديين. إذ يبدو أن الحكومة تتمنى 

القديمة،  باملوازنة  للعمل  الجديدة  املوازنة  إقرار  تعطّل 

تجعلها  التي   الدستورية  االلتزامات  من  تتحرر  وحتى 

مضطرة إلنفاق ما يقرب من 320 مليار جنيه على الصحة 

والتعليم.

كاتبة صحافية من مصر

رنا ممدوح

غرافيتي لعمّار أبو بكر - مصر

لعبة الصراحة

يسمونها »دربونة« )زقاق( محمود البطل، املحلّة كلها اسمها محمود البطل، بل 

املدينة كلها.

كنت أفترض أن محموداً يمارس رياضة بدنية، رفع األثقال أو املصارعة فاستحقّ 

ذلك اللقب. حتى جاءت تلك الليلة وتعطلت سيارتي في محمود البطل، أقصد عند 

مدينة محمود البطل. 

املدينة بال سكّان تقريباً. محمود، وال شيء غير محمود  يومها عرفت أن هذه 

إلى حديث  وسحبني  وجالسني  الزيتي. ساعدني  فانوسه  مع  يجوب شوارعها 

طويل عن مسافرين مثلي تتعطل سياراتهم هنا ويلتقيهم ويروي لهم حكايته، 

حكاية محمود البطل. 

إنها قصة قصيرة جداً، أقصر من قصتي هذه. يقول محمود بأنه ليس بطاًل للعبة 

رياضية، اللعبة التي يتفوق فيها على الجميع ويبرع فيها حدّ اعتباره أسطورة ال 

يُشق له غبار، هي لعبة الصراحة. 

»يا  يحدثه  من  كلّ  يسمي  محمود  أن  يظهر  حسب..  يا  نعم  الصراحة!  لعبة 

حسب«. 

الناس يلعبون  الفارغة والسكك الضيقة، كان  الدرابين  يتابع محمود: في هذه 

لعبة الصراحة، ينقسمون إلى فريقين، يسأل واحدٌ من الفريق األول سؤااًل جريئاً 

كان  مهما  شديدة  بصراحة  يجيب   أن  ينبغي  الذي  الثاني،  الفريق  من  لواحد 

السؤال محرجاً وحسّاساً. 

ألم  من  ويرقصون  ويصرخون  ينفعلون  الناس،  ويتساقط  اللعبة  مراحل  تشتد 

الصراحة املرّة. يجنّ بعضهم وينتحر بعضهم ويهرب بعضهم ويُصاب بعضهم 

بسكتة دماغية. 

نفسه.  مع  الشعب  يمارسها  أن  يجب  ال  غير شعبية،  لعبة  يا حسب  الصراحة 

أعترفُ بذلك، وكما ترى بعينيك، لقد انمحى الفريقان تماماً، هذه بلوى يا حسب، 

املكاشفة التامّة مثل اللدغة السامّة. 

ثم سألتُ محمود قبل أن أغادره: وكيف نلت البطولة في لعبة الصراحة يا عم؟

يجيبني: البطولة! قل بطولة البطوالت، وفخر املباريات وآخر التصفيات، محمود 

الذي بجانبك اآلن هو شيخ لعبة الصراحة وعميدها. 

شوف حسب، كنت العباً مؤجراً في كل فريق، ألعب مرة هنا ومرة هناك، برسم 

الخدمة ملن يدفع أكثر. 

أنا بطل األبطال ألني الباقي بعد فناء الفريقين الصريحين جداً، اللذين استعمال 

التاريخ بكل فضائحه في اللعبة فأصابهما الجنون! 

حسب يا حسب، ال تلعبوا لعبة الصراحة في مدينتكم، العبوا لعبة النسيان.
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حاالت تعذيب وسوء معاملة رُصدت في مصر خالل شهر حزيران/

االحتجاز،  أماكن  داخل  وفاة  حالة   11 رُصدت  كما  الفائت،  يونيو 

بينهم 8 نتيجة اإلهمال الطبي وحالتين نتيجة التعذيب وحالة هبوط في الدورة 

والتعذيب«. العنف  ضحايا  لتأهيل  النديم  لـ»مركز  تقرير  حسب  الدموية، 

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 4

حـلـــــم.. 

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

ـ الصحافة املصرية في عيون صحافيات ومصوّرات ـ هدير املهدوي

ـ السلطة ومواطنون منسيوّن على الورق ـ أيمن الشوفي 

ـ مقادير إنتاج لغة الخشب في املغرب ـ محمد بنعزيز

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

١٠٤

دينا مطر / فلسطين األباطرة العراة في موقع تفجير الكرادة

ليس مستغرباً أن يتعاطف العراقيّون مع االنفجار الذي 

قَدِمَ  الكرادّة..  بحجم  بغداد  في  صغيرة  منطقة  ضرب 

لينيروا الشموع  الوسط والجنوب  شُبّان من محافظات 

غرب  محافظات  من  آخرون  وكان  االنفجار،  مكان  في 

»داعش«  احتالل  مصيبة  لوال  ليحضروا  البالد  وشمال 

مدنهم منذ حزيران / يونيو 2014. إال أن من استطاعوا 

بحملة  جميعاً  قاموا  ذلك،  عليهم  تعذّر  ومن  الحضور 

الحادث  في  دولي  بتحقيق  املتحدة  األمم  ملطالبة  تواقيع 

الذي أودى بحياة أكثر من 300 قتيل وجرح ما يقارب هذا 

العدد. هذا العدد الهائل من الضحايا قوبل بتضامن على 

وعاملية  محلية  صحافية  وبتغطية  وعرضها،  البالد  طول 

بأنها  الحادثة  توّجت  قد  األخيرة  وكانت  مسبوقة،  غير 

للعراق  األميركي  االحتالل  منذ  لألرواح  حصاداً  األكثر 

منها  نالت  أخرى  عراقيّة  مناطق  بأن  علماً   ،2003 عام 

التفجيرات وحصدت أرواحاً فاقت الكرّادة، لم تكن لتحظَ 

بربع هذا االهتمام.

اشتكوا  قد  كانوا  العراقيين  من  قليلة  قلّة  أن  غير 

فهذه  غيرها،  دون  الكرّادة  نالته  الذي  الكبير  االهتمام 

لدجلة  الشرقية  الضفة  على  الواقعة  الصغيرة  املنطقة 

كانت ملجأ الهاربين من العنف الطائفي في أعوام 2006 

و2007. وهي أيضاً متنفّس الباحثين عن لحظة سعادة أو 

رخاء في شوارعها، إذ تسدّ جوع العجلى بوجبات طعام 

املتواضعة.  املطاعم  في  أو  الطرقات  على  تنتشر  صغيرة 

صرعات  عن  الباحثين  للشبّان  األلبسة  الكرّادة  توفّر 

املوضة، أو البدالت لنجوم التلفزيون من املمثلين ومقدّمي 

يدورون  الذين  العرسان،  إلى  أيضاً  باإلضافة  البرامج، 

صاغرين  إليها  يذهبون  ثمّ  ومن  العاصمة  مناطق  جلّ 

ليحصلوا على مبتغاهم.

مكانة  املحافظات  من  إليها  القادمين  لدى  وللكرّادة 

االجتماع  معاقل  آخر  تشكل  التي  وهي  اليومي،  تفوق 

عاشوراء  عزاء  مجالس  تُنصب  فيها  العراقيين.  لجميع 

بانضباط، وفيها أيضاً تتم االحتفاالت باألعياد املسيحية. 

فيها  والجميع  الفئات،  لكلِّ  منافذها  تشرّع  منطقة 

يحترم الجميع، والكنيسة تبعد أمتاراً عن الجامع وعن 

على  ديني  حزب  سيطرة  من  الرغم  وعلى  الحسينيّة. 

مقارّ  افتتاح فصائل مسلّحة  ومن  منها،  واسعة  مساحة 

الشيعة  متنوّعة:  هي،  كما  ظلّت  أنها  إال  أطرافها،  على 

أحد  يستطع  لم  معاً.  يتساكنون  واملسيحيون  والسنّة 

طائفة  لطرد  طائفة  فكر  تغيير  في  التأثير  أو  ابتالعها 

أخرى. وحتّى بيوت املسيحيين التي تركها أهلها وفرّوا 

الثمانينيات وحتّى  أواخر  منذ  البالد  أن ضاقت بهم  بعد 

اآلن، لم يكن أهل الكرّادة من استولى عليها، وإنما فصائل 

مسلّحة أخرى جاءت بقوّة السالح من خارجها، قسّمتها 

وباعتها بعلم دوائر الحكومة العقارية.

وقت  في  إال  العشائرية  اللغة  يعرفوا  لم  الكرّادة  وأهل 

يلفظون  ألنّهم  السخريّة  يثيرون  هم  ولذلك  قريب، 

فهي  وبذلك  مغلوط.  بشكل  العشائرية  »املصطلحات« 

تآكلت  التي  املدينة  لبغداد  نادرة  حضرية  واجهة  أيضاً 

تسير  الكرّادة  ففي  هكذا،  والحصار.  الحروب  بفعل 

الرغم من طابع  إلى جنبٍ، على  السافرة واملحجّبة جنباً 

سكّانها الديني، وانتماء الكثير من أهلها في الستينيات 

إلى حزب »الدعوة« الذي يقف على رأس السلطة اليوم. 

وهي أيضاً التي تحتوي »الغريب«، وتذوّبه فيها، السيما 

أن يسكنها تسارع بنزع  القادم من مناطق ريفية، وبعد 

كلّ ريفيّته، تغيّر وجهة نظره تجاه »العيب« و »الحرام«، 

وتجعله أكثر مدنيّة في حياته، مغيِّرة مسلّماته تجاه نمط 

عيش املدينة. 

وليس غريباً أيضاً أن تنطلق الحراكات السياسية من 

لالحتجاجات  والفكر  الوعي  شكلت  التي  وهي  الكرّادة، 

ساحة  إلى  انطلقت  التي  الحاكمة  األحزاب  فساد  ضدّ 

تأسست  الصغيرة  مقاهيها  وفي  القريبة.  التحرير 

مجالت وصحف ومواقع الكترونية ومؤسسات ملساعدة 

النازحين الهاربين من جحيم »داعش« وفساد الحكومة 

أيضاً  وفيها  لهم،  اإلنسانية  املسلتزمات  توفير  عدم  في 

عن  للحديث  املنافي  من  عائدين  أدباء  استضافة  تمّت 

تجربتهم. 

راكم في تشكل هذا الوعي ما تقاسيه املنطقة كمركز 

في جانب الرصافة من بغداد، من سوء الخدمات البلديّة 

منذ ما يربو عن عقد، وأخذت الشركات الصغيرة تسحب 

منازلهم  شراء  عبر  األصليين  سكّانها  من  البساط 

العام،  الذوق  تراعي  ال  متاجر  لتحويلها  مغرية  بأموال 

الرغم من  والشوارع. وعلى  األرصفة  بل وتستولي على 

حيوية املنطقة، والسعادة القليلة التي تصنعها في نفوس 

زائريها، إال أن صور قتلى التفجيرات التي هزّت شوارعها 

طوال عقد ونيّف ما زالت معلّقة على جدرانها وأعمدتها. 

مقبرة،  إلى  الكرّادة  منطقة  تحوّلت  األخير،  االنفجار  وفي 

وهي لم تكن كذلك رغم تعرّضها لتفجيرات عدّة، بعد أن 

تقاطر البَغاددة إليها ينيرون الشمع ويترحّمون بصمت 

على أرواح الضحايا. وطرد بعض أهاليها رئيس مجلس 

اليوم  في  تفقدّهم  حاول  حينما  العبادي،  حيدر  الوزراء 

التالي لالنفجار، من أجل طرد كل هؤالء السياسيين الذي 

توافدوا على مكان االنفجار باكين ومتباكين.

الحال، إن األحزاب الحاكمة في عراق اليوم ال تريد فقط 

وإنما  فسادها،  بصفقات  األرواح  ونهب  األموال  سرقة 

االستثمار في كلِّ شعورٍ بشري.. تسليع كل أحاسيس 

تسابق  هكذا  انتخابية.  أصواتاً  وتحويلها  العراقيين 

بل  الخطابات،  إللقاء  امليكروفونات  نصب  على  الجميع 

الضحايا.  نعي  الفتات  عن  بداًل  التضامن  الفتات  وتعليق 

الفصائل  زعماء  أو  السياسيين  من  حضر  مَن  كلّ  كان 

رنّاناً، وصدّر  ألقى خطاباً  قد  التفجير  إلى مكان  املسلّحة 

هؤالء أنفسهم على أنهم »أولياء دم« في أخذ الثأر لعائالت 

القتلى الفقيرة التي لم تسْعَ يوماً ألكثر من العيش بسالم، 

أولياء  لكن  وألوالدهم.  لهم  واقتصادي  اجتماعي  بأمان 

رومانسيّاً حين تجاور  الواقع  بدا  مَن؟ هل  وعلى  ملَن  دم 

اسمي علي وعمر إلى جانب بعضهما في الئحة نشرتها 

في  قتلوا  الذين  الشباب  جثامين  تلقت  التي  املستشفى 

االنفجار؟ بل إنه أمر مفروض وحاضر، وال يستطيع أحد 

تغييره: هذا بلد متنوّع، كما الكرادة. كل تفجير أو عمل 

إرهابي يُطيح بقتلى وجرحى من جميع األديان والطوائف، 

وهو الواقع الذي حاول الجميع قلبه في محاولة لتصوير 

وجب  ولذلك  واحد،  ولون  طائفة  من  أنّهم  على  القتلى 

األخذ بالثأر لهم، وجعلهم رعيّة من رعاياهم.

كانت  إذ  دم«،  »أولياء  ليسوا  الحال  بطبيعة  هؤالء 

يلوّحون  وهم  املغدورين  بجثث  ملطّخة  أياديهم 

بأصابع  اإلشــارة  املمكن  من  كان  التفجير.  باستنكار 

الفصائل  زعماء  أو  الساسة  من  واحد  لتورّط كل  ثابتة 

تتعلّق  فساد  بصفقة  تورّطهم  الحاضرين،  املسلّحة 

أقل  على  أو  التعليم،  أو  الصحة  أو  االقتصاد  أو  باألمن 

تقدير بمصادرة حريّات سكان بالد ما بين النهرين، وهي 

وجّهت  التي  الصفعة  أن  بيْد  املوت.  كلّها تسلك طريق 

على  يتردّد  ظلّ  وصداها  كبيرة  كانت  الدم«  »أولياء  لـ 

الشرعيّة  سحب  تمّ  إذ  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

ليس  لكن  كاإلمبراطور  عراة  ثقةٍ.  بال  تركهم  عنهم. 

بغداد جميعهم:  أهالي  وإنما  عريهم  إلى  مَن يشير  طفاًل 

عدم  أثبت  يردّد.  الجميع  وكأنّ  مالبس«،  بال  »لكنكم 

على  عراقي  ألف   100 نحو  توقيع  بإجراءاتهم  الثقة 

وثيقة ملطالبة األمم املتحدّة بإجراء تحقيق دولي بحادث 

الكرادة. وهذا الطلب لم يأتِ من فراغ، وإنما من الفساد، 

من الفشل في حمايتهم، ومن شيوع املوت بهذه الطريقة 

من دون أن يجد رادعاً.

مكان  إلى  ودفعوه  وطائفي  بغيض  كل  أخرجوا  وهم 

التفجير من أجل قلب الحقائق، وإقناع أهل بغداد بأنهم 

إقليمية.  دول  يدّ  على  جماعية«  »إبادة  لـ  يتعرّضون 

قدرتهم  وعدم  األمني  فسادهم  تحويل  أيضاً  وحاولوا 

على حماية الناس إلى »مؤامرة«. لكن هل أخبر أحد هؤالء، 

جميعهم، أن وجودهم في السلطة هو لكشف املؤامرات 

واإلطاحة بها وليس للحديث عنّها وشرح مفاصلها. هل 

األمنيّة هو مؤامرة،  املؤسسات  أن فساد  أحد هؤالء  أخبر 

لكونه ناتجاً من فعل داخلي ويسهل السيطرة عليه؟ 

 كاتب صحافي من العراق

عمر الجفّال

شموع للكرّادة

من صفحة »الكرادة« )فايسبوك(منتظر الطائي - العراق من موقع التفجير شموع في املجمّع التجاري

اتكلّموا عنهم! بغداد حية في الكرادة

النسوية، معركة مؤجلة؟
أما تعرف إن إضراب كامل من املعتقلين هو بسبب مطلب واحد يبقى أكيد املطلب مهم 

جداً. واعرفوا إن الكالم عن اللى بيحصل جوا السجون بيخفف التنكيل املستمر.. هناك 

إضراب للمعتقلين في سجن األبعادية بسبب اإليراد.

و«اإليراد« دا أوضة مقفولة بيدخلها املعتقل بالشورت بس وبتصحى الساعة 6 الصبح 

تقضي  عاالرض  تنزل  الحوش  في  وتوقف  ملط  بتقلع  اإليراد  طابور  اسمه  طابور  في 

حاجتك قدّام العساكر واملخبرين وبعدها تطلع تقف بالشورت في الحوش الكبير فى 

الشمس لفترة كبيرة، لغاية ملا يتنادى عليك من الباشا الضابط، ولألسف بيرغمك إنك 

تركع قصادُه و تقعد على ركبك عاالرض، وبعد كدا لو يقرر العقوبة ضرب بالكابالت على 

تعذيب  هو مسلسل  عنه عشان كدا  بيكتب  األبعادية محدش  لألسف سجن  الظهر. 

وتنكيل ممنهج.

 # إذكروهم   # اتكلموا_عنهم   # سجن_األبعادية

من صفحة Mahmoud Gamil )فايسبوك(

الثانية  الساعة  قبل  تغلق محالّها  الحيوية  بغداد  مراكز  عامي 2006 و2007، حين كانت  في 

ظهراً، وتتحول إلى شوارع لألشباح، وال يجرؤ أيّ منا على الوقوف فيها خوفاً من أن نصبح أهدافاً 

الكرّادة  ملجأ،  تُعد األرقى، كانت  التي  للقتلة تحت الفتة »الحرب األهلية«، بما في ذلك املنصور 

مكاناً نذهب إليه لقضاء وقت خارج شروط املوت، على الرغم من أنها تعرضت لعشرات الهجمات 

اإلرهابية. لقد ظلت في سنوات األشباح البغدادية، مكاناً للحياة، ال شروط فيها للمارة، وال إكراهات 

تذكر.

في الكرّادة قبل قليل، جاء البغداديون من الكرخ والرصافة )طرفي بغداد، يفصل بينهما النهر 

ولكل منهما غلبة معينة مذهبية( ملواساة عاصمتهم حافظين لها جميل أنها لم تمت يوماً وأنها 

بيتهم حين تضيق عليهم أحياؤهم.

عيونهم مغرورقة، فكل منهم وقف يوماً أمام املجمع املحطم لشراء شيء ما. كرّادتنا، ال تموتي، 

ابقي كما أرادت كهرمانة وهي تصب الزيت على جرار املتربصين، فبغداد حيّة فيكِ.

من صفحة عمار السواد )فايسبوك(

يمكن  التحرر  من  ومستوى  رفاهية  مسألة  هي  وال  مجتمعنا،  عن  غريبة  أفكار  مش  النسوية  الحقيقة، 

تأجيله لحين التفرغ من وهم املعارك األساسية..

اللي مش قادر يشوف أهمية التوجه النسوي في مجتمع قطاعات منه تنكِّل تنكياًل مبيناً بالستات، قيمه 

وتنشئته االجتماعية بتخلي الذكور أقرب ملجانين عندهم شعور بالحق اإللهي في تبرير كل ممارستهم، 

ومجتمع فيه ناس بتطلع تجري ورا الستات عشان تمسكها من صدرها.. يبقى عنده خلل جذري في فهم 

حق اإلنسان في الوجود اآلمن والحرّ من أساسه..

النسوية ليست غريبة وليست معركة يمكن تأجيلها!

أبرز قيادات الحركة  العربي«(، واحدة من  )بمناسبة منع مزن حسن )بورتريه لها على موقع »السفير 

النسوية واملدافعين عن حقوق االنسان في مصر، من السفر(

من صفحة Aly El Raggal )فايسبوك( 
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ما يقارب 300 إنسان خسروا حياتهم في تفجير 

الكرّادة اإلرهابي. العراق لم يعرف العيد هذا العام، 

قلب  سنين.  منذ  أعياده  املأساة  تلوّث  الذي  هو 

كل  من  املتضامنين  جموع  إليه  توافدت  بغداد 

البالد، بكلّ طوائفها. 

»الريح تصرخ بي عراق،

واملوج يعول بي عراق، عراق، ليس سوى عراق،   

البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما يكون،

والبحر دونك يا عراق«

بدر شاكر السياب
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