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اليمنيات  ألمـــي:  مــؤجــل  بــريــد 

املكـافحـات. و»بــألــف كلمــة«: 

اسكتلندا.  بــرأي  حـرة  فلسطين 

ومدونات من مصر والعراق. واملزيد 

حنظلـة،  إلى  تحيــة  املوقـع:  على 

عُمــان،  في  صحافيـيـن  واعتقـال 

واالقتصاد الفلسطيني مجدداً.

املغرب  في  الجديد  الشغل  قانون 

القاصرات  عمل  تجاه  متساهل 

تجاه  تساهل  هناك  كما  الشاق 

والــصــراعــات  املبكر.  زواجــهــن 

اثيـوبيـا  فـي  السـياسـية/االثنية 

وفي  محيطها.  على  ــا  ــره وأث

»بيتونة«: من يفجر مقاهي البصرة؟

وسط  »بوكيمون«  عن  البحث 

األنماط  تقوله  ما  سوريا:  خراب 

الحرب.  ظل  في  االستهالكية 

والنمو السكاني في العراق منفلت 

وال  لتنظيمه  بال خطط  عقاله،  من 

الشابة:  العاملة  األيدي  الستيعاب 

البؤس والهشاشة!  
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قال.. لمْ يقل

لقائه  في  املصري سامح شكري،  الخارجية  وزير  قال  هل 

مع أوائل الثانوية العامة منذ أيام، أن »قتل إسرائيل لألطفال 

الفلسطينيين ليس إرهاباً«؟ انطلق الخبر ابتداء من صحيفة 

)القطري(،  »الجزيرة«  وموقع  )القطرية(  الجديد«  »العربي 

وأعادت نشره صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، ثم انتقل بال 

)ولم  متنوعة  وإسرائيلية  عربية  ومواقع  صحف  إلى   عناء 

يهتم أحد سواها بـ»الخبر«!(. 

أم هو لم يقلْ ذلك تماماً، بحسب النفي الذي أدلى به بعد 

النفي  وهو  املصرية؟  الخارجية  باسم  متحدث  بيوم  ذلك 

الذي لم يهتم )كذلك( بنشره ومتابعته سوى بعض املواقع 

فقد  وبكثافة.  األخيرة خصوصاً  وهذه  واإلسرائيلية،  العربية 

يكون مزعجاً لتماسك خطابها األيديولوجي أن يوجد عربي 

»طيّب«.. وبقية القول لدى غولدا مائير كما اشتهر في حينه.

 وهو لو قال أم لم يقلْ: سيّان! 

مؤشراً  يكون  أن  يمكن  ذاك  االكتراث  عدم  فإن  بداية، 

على أشياء كثيرة، كالشبهة وقلّة الصدقية اللتين تحيطان 

كل  في  العالية  الغرَضية  لجهة  القطرية،  اإلعالم  بوسائل 

بل  ذلك،  في  بما  تعتمدها،  التي  امللتوية  والزاوية  تنشر،  ما 

داعش، كرهاً  مع  تعاطف  وكأنه  يبدو  ما  ربما،  رأسه  على 

ربما بالشيعة عموماً )أنظر كيفية عرض أخبار العراق مثاًل(، 

وعداءً حتماً إليران وللنظام السوري، وتعاطفاً مع اإلخوان، 

ومناهضة للسيسي... كما قد يكون عدم االكتراث مردّه إلى 

الفواحش، وهي  االعتياد على ارتكاب السلطة املصرية لكل 

االستخباراتي  التعاون  األنفس: من  باتت متغلغلة في  قناعة 

الدائم مع إسرائيل، إلى إغراق أنفاق غزة باملياه معاوَنةً لتل 

حدود  إغالق  إلى  طبعاً(،  اإلرهاب«  »مكافحة  )بحجة  أبيب 

ستستكمله  رفح  جهة  من  سور  بناء  إلى  ألشهُر،  القطاع 

إسرائيل بآخر من الشمال والغرب، إلحكام الخناق على هذا 

السجن الكبير.

في الواقع، ما حدث أن الوزير أراد التملّص من اإلجابة على 

البروفيسور  رداء  فاتخذ  املوضوع،  الطلبة حول  أحد  سؤال 

الشارح علمياً لألشياء: دقّة التعريفات والتوافق الدولي عليها 

في  ذهب  قد  كان  وألنه  والقانون..  السياسة  بين  والفارق 

في  هناك  وحضر  يوماً،  أربعين  منذ  إلسرائيل  ودّية  زيارة 

)اليورو(  األوروبية  القدم  أمسية لطيفة اختتام مباريات كرة 

مع نتنياهو، فـ »صوفته حمراء« كما يُقال. ولو أنّه مذّاك لم 

يتوقف عن التأكيد على أنه يطبّق فحسب سياسات وأوامر 

رئيسه، صاحب مقولة »السالم الدافئ« مع إسرائيل: طبعاً!

نهلة الشهال

خرائط  والفرنسيون  البريطانيون  رسم 

سايكس  معاهدة  في  العربية  املنطقة  تقاسم 

بيكو 1916. وقد تولوا بأنفسهم الحقاً رسم 

التي صارت  الكيانات  التفصيلية بين  الحدود 

القول  أنّ  نجد  لذا  منهما..  كلٍّ  نصيب  من 

في  هو   1922 العقير«  »مؤتمر  في  الفصل 

املحصّلة للسِر برسي كوكس ممثل الحكومة 

لقد  وقتها.  العربي  الخليج  في  البريطانية 

خط حدود كيانات االقليم بالقلم األحمر على 

اللون األصفر الذي يمثل رمال صحراء العرب 

بين  الحدودية  املناطق  فيها  بما  وأمصارها، 

العراق والسعودية، وبين الكويت والسعودية، 

واململكة  نجد  سلطنة  عن  ممثلين  بحضور 

العراقية وإمارة الكويت!

صراعات املنشأ

بين العراق والسعودية

حين   ،1921 عام  العراقية  اململكة  قامت 

العراق  على  ملكاً  األول  فيصل  األمير  نُصِّب 

وقتها  دمشق.  من  الفرنسيون  طرده  بعدما 

من  العراق  يحدّ  ما  هي  نجد  سلطنة  كانت 

جهة شبه الجزيرة العربية، وهي بطور التمدد 

آل سعود يطالب  العزيز  والتوسع، فكان عبد 

العراقية  شمّر  قبيلة  أراضي  بوضع  ضمناً 

لشمر  امتدادا  باألصل  كونهم  حكمه  تحت 

أسقطها  التي  الرشيد  آل  إمارة  أيام  حائل 

حدود  داخــل  إلى  إعادتهم  أو  سعود..  آل 

سلطنته، وهذا ما كان يصعب تحقيقه عملياً. 

وقبل ذلك كانت غارات »إخوان الجهاد« على 

فاإلخوان  تنقطع،  ال  وقبائله  العراق  حواضر 

لنشر  غزواتهم  في  بالحدود  يعترفون  ال 

وكانوا  السيف،  بحد  وتعاليمهم  سلطانهم 

برغم  للتهدئة،  طاعتهم  عدم  يخفون  ال 

تحذيرات عبد العزيز على اعتبار أنّ للضرورة  

الجهاد  أحكام  ال تتفق مع  قد  أحكاماً  والدولة 

والهجرة، خاصة وأن املنطقة بمجملها تحت 

حماية ووصاية البريطانيين الذين ال يمقتون 

شيئا أكثر من التمرّد على خطوطهم الحمر. 

اإلخوان في  العزيز استخدم طاقة  وكان عبد 

منها  حسين  الشريف  وطرد  الحجاز  احتالل 

في  استثمرهم  وبعدها  سلطانه،  إلى  وضمها 

واحتل  واإلمامة  األدارســة  ضد  اليمن  حرب 

أظفارهم  تقليم  أراد  وبعدها  وجيزان،  نجران 

حتى ال يثيروا عليه، بأفعالهم املشينة، غضب 

التي يغزوها، واألهم، ال يثيروا غضب  القبائل 

كيانات  لكل  الفعليين  الحكام  البريطانيين، 

ال  وبالتالي  عُمان،  إلى  العراق  من  الخليج 

يتطاولوا عليه وهو الذاهب للتتويج ملكاً لبالد 

توفير  وظائفها  صميم  من  وململكة  مترامية، 

األمان ألهلها ولكل حجاج ومعتمري الحرمين 

التي  »السبلة«  معركة  فكانت  الشريفين. 

انهزم فيها إخوان الجهاد أمام الحلف القبلي 

املشايخي السعودي عام 1929. وقتها كان ما 

أشدّه،  على  السعودي  الهاشمي  العداء  يزال 

دار  الحجاز  على  آل سعود  استحواذ  بسبب 

أشراف بني هاشم، وبسبب توجّس آل سعود 

من حكم الهاشميين لدولتين مجاورتين هما 

شريف  الحسين  بن  فيصل  بمليكها  العراق 

االبتالع  سياسة  نتيجة  منها  املنفي  مكة 

بن  لله  عبد  بمليكها  واألردن  السعودي، 

القيادي  الدور  بسبب  وأيضاً  الحسين..  

رواد  أحد  السعيد، وهو كان  لنوري  والطاغي 

آل  من  النافرين  وأحد  الكبرى  العربية  الثورة 

سعود، والعون املخلص للشريف حسين بعد 

أشد  من  وكان  بالعثمانيين.  ذرعا  ضاق  أن 

العراق  وثم  سوريا  في  فيصل  امللك  معاوني 

الفعلي  املهندس  فهو  املأمون،  داره  الذي صار 

الهيمنة  مع  املتماهية  العراقية  للسياسة 

 14 يوم  وحتى   1921 عام  منذ  البريطانية 

الجمهورية  قيام  حين   ،1958 يوليو  تموز/ 

غيّر  مشهود  عسكري  بانقالب  العراقية، 

على  األبواب  وفتح  واملجتمع،  الدولة  وثوّر 

ومفارقات،  دراماتيكية  لتحوّالت  مصراعيها 

أكثرها محزن وأقلها سعيد. 

.. وهذا التشخيص ال يلغي النمط السعودي 

أن  اختار  والــذي  املتغيرات،  مع  تفاعله  في 

تكون أميركا بمثابة راعية ووصية وقدوة له 

 ،1945 روزفلت  مع  العزيز  عبد  )»تفاهمات« 

املدمّرة األميركية كوينسي(، بمثل  على ظهر 

السعيد.  لنوري  بالنسبة  بريطانيا  كانت  ما 

فكان  جيرانه  قدر  يعرف  كان  األخير  هذا 

في  ويكبر  وتحاسدهم،  النعزالهم  يصغّرهم 

بغداد عاصمة  من  لجعل  استطاع  ولو  نفسه 

الخصيب  للهالل  بالدعوة  جديد،  من  األمة 

العربي  وباالتحاد  أواًل،  العقبة  إلى  الكويت  من 

ثانياً. وعندما ضاق الخناق راح يداعب الرؤيا 

االتحاد  فكان  الخطوات،  من  له  تيسّر  بما 

الهاشمي وحلف بغداد!

الجمجمة والعقال

هذا  جمجمة.  بال  وعقال  عقال  بال  جمجمة 

هو حال العراق والسعودية طيلة فترة النشأة، 

وطيلة الالحق من الفترات. فعندما يكون العقال 

ينزعه  للجمجمة،  وتلثيم  وتقييد  تشديد 

أفق  في سبيل  وثّابة  ليجعلها حرة  عنه  العراق 

للذات«،  »ناكراً  فكان  وكثافة.  اتساعاً  أكثر 

أرادوا  ألنهم  عليه  ملوكاً  بالهاشميين  يقبل 

غبار  نفسها  عن  تنفض  كبرى  عربية  دولة 

التتريك. وكان يدعو إلى اللُحمة، فيقول بضم 

إمارات الساحل املتصالح إلى السعودية، وضم 

الكويت له، حتى يُبطِل مفعول الحراك اإليراني 

عليه  منكراً  كله،  الخليج  بتفريس  الطامع 

من  وما حولها  البحرين  عروبته، مطالباً بضم 

جزر له.

فكراً  صالحة  كراية،  الوهابية  تكن  ولم 

مع  والتماهي  محيطها  لجذب  وممارسة 

تطلعات جيرانها. العكس هو الصحيح: كانت 

مكان  في  وقسريتها  وقساوتها  بعسرها  نافرة 

والقسر،  النفرة  من  املزيد  يحتمالن  ال  وزمان 

بمن  تفتك  طرق،  وقطّاعة  متصادمة  فكانت 

ضحية  الهاشميون  ذهب  أمامها.  يضعف 

الصدّ  ولوال  الرشيد.  آل  قبلهم  من  ذهب  كما 

جملة  باإلقليم  بالتفرد  الطامع  البريطاني 

كله،  ترويضه  ليسهل  وبالقطعة،  وتفصياًل 

وآل  الصباح  آل  أوصال  قطعوا  سعود  آل  لكان 

ثاني وآل نهيان وحتى آل بو سعيدي في عُمان.

الدملوجي  الله  عبد  العراقي  الطبيب  كان 

العزيز  عبد  للسلطان  خارجية  وزير  بمثابة 

عندما  الشخصي  مبعوثه  وكان  سعود،  آل 

وليس  حكومي  جهاز  لتكوين  بحاجة  كان 

الكفاءات  قبليا. وقد حاول استمالة واستقدام 

العراقية ليكونوا رافعة لدولته، كما فعل الكثير 

منهم مع امللك فيصل، كنوري السعيد وجعفر 

العسكري وحكمت سليمان 

وابراهيم  السويدي  وناجي 

لكن  وغــيــرهــم..  ــراوي  الـ

امللك  ثم  السلطان  افتقار 

املتفتحة  للرؤية  العزيز  عبد 

األمر  عروبياً وإسالمياً، جعل 

كون  من  بالرغم  مستحياًل، 

العراق  في  امللكي  النظام 

ناحية  من  السعودي  امللكي  النظام  يناقض  ال 

االستعمارية..  الغربية  الدول  فلك  في  الدوران 

»سدّ  لسياسة  متفهماً  السعيد  نوري  فكان 

بغداد  لقيام حلف  وتحمّس  األمريكية،  الفراغ« 

 .1955

بعد قيام الجمهورية في العراق، كان املوقف 

املعلنة  غير  سعادته  بين  متأرجحاً  السعودي 

بسبب  العراق  من  الهاشمي  الحكم  الختفاء 

لتقزّم  وأيضاً  القديمة،  األسرية  العداوات 

الحكم الهاشمي في األردن، وهذا ما يفسر عدم 

بالوقود  االردن  لتزويد  السعودية  االستجابة 

األمريكان  أنّ  وكيف  العراق،  من  انقطاعه  بعد 

قاموا باملهمة ومن نفط الظهران تحديداً دون 

من  وخشيته  حزنه  وبين  السعودية..  موافقة 

الخليج.  كيانات  إلى  الثورة  عدوى  انتشار 

وهو سرعان ما اغتبط بعد اشتعال األزمة بين 

طرح  بسبب  الناصر،  وعبد  قاسم  حكومتي 

قاسم موضوع املطالبة بالكويت بعد استقاللها 

عن بريطانيا 1961.

األقربون أولى.. بالخوف 

كانت  اإليرانية،  ـ  العراقية  الحرب  قبل 

وأمراء  ملوك  عيون  في  حسين  صدام  صورة 

آل سعود هي لرجل طموح مقلق. كان صدام 

سعياً  السعودية  طمأنة  يريد  السبعينات  في 

نهجه  أن  يدرك  فهو  مخاوفها،  الحتواء  منه 

بالتقارب مع االتحاد السوفياتي والشيوعيين 

ألمريكا  الصريحة  ومعاداته  الداخل  في 

كان  التي  فرنسا  عن  لها  )بتمييز  وبريطانيا 

شيراك(،  لرئيسها  حميماً  صديقا  صــدام 

أنه قال في إحدى  يجعلها تتوجس منه، حتى 

من  شبراً  احتلوا  السوفيات  أنّ  لو  خطبه 

السعودية فإن العراق سيكون أول من يقاتلهم، 

االستراتيجي  التعاون  اتفاقية  أن  يعني  وهو 

والعسكري مع الروس ليست ضدهم. وكانت 

مواقف صدام الصريحة ضدّ التمدد اإليراني 

في الخليج واضحة، فالعراق كان يحرض دول 

بعد  خاصة  التمدد،  لهذا  للتصدي  الخليج 

 .1971 الثالث  اإلماراتية  للجزر  إيران  احتالل 

وكان االهتمام السعودي امللفت بزيارة صدام 

يزال  ما  وهو   ،1975 عام  للمملكة  الرسمية 

السعودية،  تهيّب  على  دليال  للرئيس،  نائبا 

وكان  للعهد،  ولياً  فهد  امللك  حينها  وكان 

أن  حينها  وقيل  الود.  إظهار  طرق  في  يحار 

وزارة الدفاع السعودية وزّعت عشرات اآلالف 

مرور  عند  ليرفعوها  للعامة  صدام  صور  من 

موكبه. أيامها كان لحزب البعث فرع سعودي، 

وكان النظام العراقي بنهجه اليساري املعلَن، 

السعوديين،  املعارضين  بعض  يستقطب 

الفذ  السعودي  والروائي  النفط  خبير  ومنهم 

كمستشار  عمل  الذي  منيف  الرحمن  عبد 

التابع ملجلس  االقتصادية  الشؤون  في مكتب 

قيادة الثورة، وقد استقال من وظيفته إلدراكه 

صدام  وسيكون  ستتغير  العراق  أوضاع  بأنّ 

أكثر قرباً من السعودية وأكثر تفرداً بالحكم!

 ،1979 إيران  في  اإلسالمية  الثورة  قيام  بعد 

ومن ثم اندالع الحرب بين البلدين 1980، تغيّر 

الوضع. فصدام صار الحاكم بأمره في العراق، 

خندق  في  واالثنان  ملكاً،  فهد  أصبح  والحقاً 

تقدير،  أقل  على  صدام  ذلك  يجد  كما  واحد، 

اإليرانية« شمول  الثورة  بـ »تصدير  ألنه يرى 

كل دول الخليج واملشرق العربي برياحها. ومن 

العراقي،  ـ  الخليجي  التعاون  ازداد  الباب  هذا 

دعم  وجرى  العراقي،  ـ  السعودي  وخصوصاً 

وبالدعم  تارة  بالقروض  ومعنوياً،  مادياً  العراق 

يقول  العراق  وكان  اخرى.  تارة  اللوجستي 

وأن  العربية  األمّة  عن  نيابة  يقاتل  بأنّه  حينها 

العراق هو حارس البوابة الشرقية لكل العرب. 

بعد انتهاء الحرب 1988 وخروج العراق مثخناً 

باالنتصار،  تظاهره  من  الرغم  على  بالجراح 

عادت  السمّ،  كــأس  تجرعت  ــران  إي ــأن  وب

املدعومة  والهواجس  الخوف  وأجواء  الخشية 

بتسريبات أمريكية، وتحريضات لعدم مطاوعة 

صدام ومساعدته على تجاوز أزمته االقتصادية 

نواياه،  مجهوليّة  بحجة  ديونه،  جدولة  وعلى 

وأنّه يشكل تهديداً للسعودية ودول الخليج. 

ومع االنخفاض املريع ألسعار النفط )5 دوالرات 

للبرميل(، ومع تعمّد دول الخليج اتباع سياسة 

إغراق السوق، ازدادت حدة التوترات بين العراق 

في  صدام  نجح  وقبلها  والكويت.  والسعودية 

استثارة مخاوف الكويت والسعودية، وبالتالي 

بالدعم  املحددة  لطلباته  استجابتهم  إمكانية 

املالي واللوجستي املتعلق بإعارة العراق جزيرتي 

النووي  املشروع  تبنّي  وربما  وبوبيان،  وربة 

التجاوزات  بوجه  ردع  سالح  سيشكّل  الذي 

انبثاق  كان  لذلك  اإلسرائيلية.  أو  اإليرانية 

العراق  من  املكون  العربي«  التعاون  »مجلس 

ومصر واألردن واليمن ومنظمة التحرير 1989 

أيار/   22 في  اليمنية  الوحدة  انبثاق  وايضا   ،

وزخمه  العراق  لثقل  كان  حيث   ،  1990 مايو 

أن  يعني  مما  املجريات،  تلك  في  قيادي  دور 

يتساوما  أن  يمكن  كان  والسعودية  الكويت 

مع صدام لوال الدفع االمريكي باتجاه التصلب 

ما  حدث  ثم  القروض.  باسترداد  واملطالبة  بل 

في  الكويت  احتالل  عملية  من  ذلك،  بعد  حدث 

الخليج  حرب  ثم   ،1990 أغسطس   / آب   20

الخليج  دول  كل  استنزفت  التي  الثانية 

املستفيد  وكان  للخواء،  مدخراتها  وعرضت 

الحروب  نظرية  أصحاب  هم  واألخير  األول 

مزدوجة األهداف والنتائج، والحروب بالوكالة، 

فشعوب  األكبر  الخاسر  أما  وإسرائيل،  أمريكا 

مرّت  العراقي.  الشعب  مقدمتهم  وفي  املنطقة 

حرب الخليج الثانية وحوصِر العراق ألكثر من 

بوجه  متماسكاً  بقي  ذلك  ومع  الزمن،  من  عقد 

املخاطر.. لكن قصر نظر قادة الخليج وتحديداً 

الندم  أصابع  يعضّون  جعلهم  سعود،  آل 

وسالحهم  وأموالهم  أرضهم  جندوا  عندما 

العراق  امريكا ومن حالفها الحتالل  قيادة  تحت 

وتحطيم دولته!

انقالب السحر على الساحر 

فتحت السعودية والكويت أرضها وسماءها 

عربي  بلد  الحتالل  الغزاة  لجيوش  وبحرها 

خدمة  العرب  جمجمة  وتدمير  احتالل  مسلم. 

وقتل   ،2003 عام  العراق  احتُلّ  ألعدائهم.. 

وترمل  وتعوق  وتهجر  شعبه  من  األلوف  مئات 

وتيتم املاليين من أهله، ودمرت ثرواته وبنيته 

آل  وادعاءات  شعارات  زيف  وظهر  التحتية.. 

سعود جلية للسعوديين قبل غيرهم وتحولوا 

بنظرهم إلى شياطين. فظهر التطرف بأبشع 

سعود،  آل  حكم  من  بالضد  فعل  كردّ  صوره 

وصار  معهم،  املتواطئين  كل  من  وبالضد  بل 

ال  عبثياً،  العنيف  اليأس 

عمياء.  نقمة  بشيء،  يدين 

األمريكان  فعل  أن  وبعد 

فعلوا  ما  حلفائهم  وجحافل 

صارت  أن  وبعد  بالعراق، 

الهيمنة  تتقاسم  ــران  إي

جبير  عــادل  يصرخ  عليه، 

صرخ  كما  وثامرالسبهان 

من قبلهم وزير الخارجية سعود الفيصل قائال: 

ملاذا تهدي أمريكا العراق إلى إيران على طبق من 

ذهب؟

وشعبه  العراق  على  خوفاً  فعاًل  يصرخون  هل 

أنفسهم.  على  خشية  أم  املحتلين،  أطماع  من 

لقد وصل األمر إلى بناء سور مزدوج على طول 

الحدود العراقية ـ السعودية. ورغم ذلك، فإن 

قذيفة هاون واحدة يطلقها أحدهم على مخفر 

على  يترحّمون  يجعلهم  حــدودي  سعودي 

بالصواريخ  واحــدة  رشقة  وبمجرد  صــدام، 

تجعلهم يلعنون الساعة التي جعلتهم أسرى.. 

على الرغم مما بذلوا وسفحوا من املليارات!

 باحث من العراق 

مختصّ بشؤون الخليج العربي

السعودية ولعنة العراق!

سمعان خوام ـ سوريا

جمال محمد تقي

لم تكن الوهابية، كرايةٍ، صالحة فكراً 

وممارسة لجذب محيطها، بل كانت 

نافرة معه بِعسرها وقساوتها..

بعد الحرب مع إيران، كان يمكن للكويت 

والسعودية أن يتساوما مع صدّام، لوال 

الدفع األميركي باتجاه التصلّب..



يوماً حتى الخميس ٢٥ ـ ٨ ـ ٢٠١٦، أمضاها الصحافي والباحث 

من  اعتقاله  منذ  االحتياطي  الحبس  في  اإلسكندراني  اسماعيل 

ونشر  إرهابية  لجماعة  االنضمام  بتهمة   ٢٠١٥ ـ   ١١ ـ   ٢٩ يوم  الغردقة  مطار 

سيناء. في  اإلسالمية  الجماعات  عن  البحثي  مله  ع  خلفية  على  كاذبة،  أخبار 
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متـابعـــات

البحث عن «بوكيمون» في سوريا

النمو السكاني في العراق: شباب وهشاشة

عن  حسّيّاً  غياباً  الطقسي،  بمعناها  الحياة،  تفتعل 

تنقطع  ال  قتالٍ  جبهاتُ  حيث  سوريا  أجــزاء  معظم 

يجازف  هناك  تهدأ.  وال  مكانها  في  تدور  الطحن  عن 

واقعيّاً  مُنجزاً  الصراع  ويصير  اليوميّ،  بالتمدد  املوت 

يعيشون  آخرون  نفيه.  الناس عن  بعجز  بمفرده،  قائماً 

حيث يسيطر النظام القائم، في العاصمة وداخل مدن 

الحياة  تجاملهم  أن  ويتوقّعون  الجنوب،  وفي  الساحل 

أكثر من سواهم، فيتخففون أحياناً من غلِّ املوت ومن 

استهالكية  بأنماطٍ  تتعلّقُ  تلك  حياتهم  لكن  عناده. 

يتوسّع  القائمة.  الحرب  هذيانات  على  دخيلةً  تبدو 

منطق االستهالك هناك فيصير الحياة برّمتها. مناطق 

املتكدّر،  ومزاجها  الحرب  هواجس  خارج  تقع  عديدة 

صارت منقادةً إلى صنوفٍ استهالكية من أنماط العيش، 

يقلّدون فيها ما هو سائدٌ من «موضات» في دولٍ أخرى، 

فيبدون وكأنهم أقل شبهاً بظرفهم املوضوعيّ.

ديباجات من حداثة الشكل واملظهر

داخل  إلى  املمزّقة  الجينز  سراويل  موضة  تزحف 

«املناطق اآلمنة»، ال يسمع الناس هناك اقتصاص صوت 

على  الحربيّ  الطيران  يُغير  وال  حواسهم،  من  املدفعية 

مناماتهم، ولم يستيقظ الجوع على أفواههم بعد، ولم 

تتخثّر محتويات صناديق اإلغاثة الدولية في أمعائهم. 

تستهتر تلك «املوضة» بمجرى الحرب كامًال، وال أحد 

يسأل عن جدوى تبذير القطع األجنبي على استيرادها، 

أو عن أسباب تصنيعها محلّياً في معامل مرهقة بكلفِ 

إنتاجٍ مرتفعة، وماذا يجني الشباب من ارتدائها إذاً..

في شهر أيار / مايو من العام املاضي، احتدم جدلٌ قاسٍ 

بين غرفتي صناعة وتجارة دمشق حول منع استيراد 

األلبسة الجاهزة، أو تقنين استيرادها على األقل، حمايةً 

دمشق  صناعة  غرفة  كشفت  حينها  املحليّة.  للمعامل 

التي تصطفّ على واجهات  املئة من املالبس  أن 70 في 

املحالّت السوريّة مصدرها تركيا والصين، ما يعني أن 

سخيّاً،  يبدو  الجاهزة  كاملالبس  كمالية  سلعة  نصيب 

والبالد تكابد ما تكابده منذ سنوات. 

حرفيّة  تراعي  بأشكالٍ  الكثيرون  يحتمي  أيضاً 

العاملية، تسريحاتُ شعرٍ حديثة  «املوضة»  مستجدّات 

طويلة  ولِحَىً  ــرأس،  ال مساحة  كامل  على  تسيطر 

وباملثبتات  الحار  بالهواء  الحالقة  صالونات  تشذّبها 

شبهاً  أكثر  يصيرون  طويًال.  بالوجه  فتلتصق  القويّة 

ذائعي  أجانب  بممثلين  أو  عامليين،  قدم  كرة  بالعبي 

الشعر  تسريحات  مستجدات  يالحقون  الصّيت. 

املتأرجح  السياسي  املصير  يالحقون  وال  االنترنت،  على 

دنيا  في  والحرب  دنيا،  في  أنهم  لو  كما  لبالدهم، 

أخرى. بماذا يفكّرون وهم يطلبون شفاعة هذا النمط 

الخواء  على  يتحايلون  هم  هل  سواه؟  أو  االستهالكي 

ظرفهم  قتامة  يدارون  تُراهم  أم  يستهدفهم،  الذي 

املوضوعي بالتحايل عليه؟     

ليس عسيراً إذاً أن يترتّب االستهالك مباشرةً داخل 

منظومة الوعي الفرديّ، فيصير مثل خصالٍ تشير إلى 

القائم.  الواقع  على  بيأسٍ  تدّعي  ثم  أوصاف صاحبها، 

مطلقة  كقيمة  االستهالك  تثبيت  تستسيغ  والسلطة 

تثبيت  معه  تريد  عليها،  تسيطر  التي  املناطق  داخل 

سوريا  في  الدائر  الصراع  وكأن  «األزمــة»،  مصطلح 

أيّة لحظة. وهذا  هو مجرّد «أزمة» طارئة قد تزول في 

حاجات  يستبدل  الصالحيّة،  مفتوح  ترخيصاً  يشبه 

بعض  فوق  بعضها  منضّدة  برفوفٍ  األساسية  الناس 

من املقتنيات االستهالكية املراوِغة لحقيقة مصير البالد 

العالق بين فكوك املصالح الدولية املتزاحمة حوله.   

ألن  ليس  ممكنة،  الواقع  مراوغة  كلفة  تصير  بهذا 

على  إضافي  تأكيد  فيه  كسلعة  املوضة  استهالك 

حضور الذات الفرديّة داخل الذات الجمعيّة، بل ألن هذا 

الحضور يُعفي فكرة الحرب القائمة من بعض مهامها في 

إدارة الوعي املجتمعيّ بالصورة املثلى.

حُقنة تكنولوجيّة مرّة كل يوم

يصطفي الناس من بين استهالك السلع التكنولوجيّة 

رئيسيّة.  بصورةٍ  االتصال  خدمات  تخصّ  التي  تلك 

مثل  بتطبيقات  الظهر  بعد  ما  ساعات  في  ينغمسون 

يصير  بــوك»،  و«الفيس  و«الفايبر»  أب»  «الواتس 

تركها.  ينفع  ال  استهالكيّة  قيمةً  بواسطتها  الحديث 

مشاعرهم  يبثّوا  أن  املعارك  أحمَال  خارج  الناس  اعتاد 

عبر األثير الالمرئيّ، يخاطبون بعضهم برسائل طويلة، 

يبقون  الخارج.  في  ذويهم  مع  مطوًّال  ويتحدثون 

الوقت،  أغلب  املضيئة  جوّاالتهم  بشاشات  ملتصقين 

«هي  سرّهم:  في  يردّدون  حولهم،  من  الحرب  فتضمر 

أزمة وتنتهي». لكنّ الحرب العالقة خارج حدود انتباههم 

تتوسع، تمسُّ يقينهم الواهي وتكمل طريقها إلى حيث 

مخطّطٌ لها أن تمضي. ثم يمتعض الناس داخل مناطق 

(يحدثُ  اإلنترنت  لخدمات  مفاجئ  انقطاع  من  السلطة 

هذا من حينٍ إلى آخر)، يشعرون فوراً بفقدانٍ قاسٍ لنمطٍ 

استهالكي باتوا من مكوّناته األساسيّة. لكنهم سرعان 

نراهم  الخدمة.  عودة  بمجرّد  عافيتهم  يستردّون  ما 

رسائلهم  في  يحشونها  التي  الكلمات  بين  يندمجون 

الحذرة  أصواتهم  إلى  تتسرّب  التي  أو  الفضفاضة، 

خالل محادثاتهم مع البعيدين. والسلطة طاوعت ذلك 

السلوك، فاجتهدت خالل العامين املاضيين على توسيع 

نطاق خدمات االنترنت، وزيادة تعداد املشتركين به، إذ 

لالتصاالت  السورية  الشركة  في  التسويق  مدير  أعلن 

الشركة  أن  املاضي  العام  من  مارس  آذار/  شهر  خالل 

في   20 بنسبة  اإلنترنت  لشبكة  الدولية  الحزمة  زادت 

املئة، وصرّح حينها عن نيّة الشركة تركيب 200 ألف 

ملشتركي  اإلجمالي  العدد  وقدّر  جديدة،   ADSL بوابة 

اإلنترنت في سوريا بنحو 525 ألف مشترك. 

عن  «البحث  الصيت  ذائعة  العاملية  اللعبة  أن  حتى 

األجهزة  معظم  مقتنيات  بين  من  صارت  بوكيمون» 

يبحثون عن  بها كل مساء،  املنبهرون  الخلوية. يزحف 

الحديث،  جوّالهم  كاميرا  تلتقطه  جديد  «بوكيمون» 

الفرعيّة  الشوارع  وفي  العامة،  الحدائق  في  ينتشرون 

املصّطفة  السيارات  اللصيقة بها، وأحياناً يسيرون بين 

أحد  ال  مرئية،  غير  كائناتٍ  يالحقون  األرصفة،  بمحاذاة 

وهم  املقدار،  بهذا  الواقع  عن  ينفصلون  سواهم.  يراها 

يتلهّون عن حربٍ متسمّرة في مكانها منذ أعوام، تجاورهم 

وال تعنيهم بشيء. تتقوّس متمددةً، وال تصلهم نيرانها.

الرحيل، ذاك النمط االستهالكي الهجين

موتاهم  وروائح  منازلهم  أنقاض  السوريون  يترك 

العالقة في أوكسجين الهواء القريب منهم، ويرحلون 

وتتلوّى،  أمامهم  الجهات  تفيض  هــدى.  غير  على 

يصلون  لكنهم  وأقصرها،  كلفة  أقلّها  فيختارون 

األوروبي، فيبدون  االتحاد  اللجوء في  إلى دول  منهكين 

محقّين في خيارهم ذاك، إذ لم يعدْ لديهم ما يستحقّ 

البكاء في بالدهم. 

غير أن دروب الهجرة تلك صارت سلوكاً استهالكياً، 

يزال  ال  حيث  اآلمنة،  املناطق  في  شائع  تفكيرٍ  ونمط 

بذيول  تعلّقوا  الكثيرون  السوري.  النظام  يسيطر 

بالدٍ  في  جديدة،  حياةٍ  لبدء  متحمّسين  صاروا  الفكرة، 

سيقان  مثل  عائمين  كانوا  بدورهم  هم  ربما  جديدة. 

مكائد  لتغير  شيء  بذلَ  يريدون  ال  جذور،  بال  «بامبو» 

تتزحزح  ال  كحتميّة  به  سلّموا  الواقع.  مخططات 

تفكيرهم  من  أكثر  بالهجرة  يفكرون  وكانوا  ورحلوا، 

بعشيقاتهم أو حتى بأبنائهم أو بذويهم املرضى. فتلك 

فرصة قد ال تتكرر، إذ يريدون من ورائها اشتقاق أوطانٍ 

في البعيد، وتركَ بالدهم بال جدران أو أسقف، كجغرافيا 

سائبة ومستباحة تمضغها املصالح الدولية املتشابكة 

حولها بال توقف.

الحرب تستهدفهم ككيانٍ  بأن هذه  ال يشعرون  ملاذا 

القليلة،  أمتعتهم  رزم  إلى  يسارعون  وملــاذا  جمعيّ، 

يطرّزونها  فاترة  بقبالتٍ  أنفسهم  طرد  إلى  ويبادرون 

فوق جباهِ األمهات املسنّات؟ لعلّهم استخلصوا من بين 

أسنان الحرب وكالّباتها الحادة بعضاً من سيرِ الخالص 

لحمٍ  علبة  تشبهُ  وتلك  يقلّدونها.  فصاروا  الفرديّة، 

الرحيل  أيّ وقت. صار  في  تنتهي صالحيتها  قد  معلّب 

املتخاصِمة  األفكار  بين  من  تطلَّ  استهالكية  ثقافة  إذاً 

حول تفسير الواقع، وطبيعة «املؤامرة».

من بقي بال جذر داخل «سوريا اآلمنة»، اجتذبته خمورٌ 

رخيصة تصنّعها معامل مرتجلة داخل ريف دمشق، أو 

متدنية،  بأسعارٍ  تُباع  ثم  حمص،  من  املوالي  الجزء  في 

املناوبة  الصيدليّات  تبيعها  طبيّة  مسكّناتٌ  وكأنها 

لعموم الناس.

نطاقٍ  على  الناس  حياة  في  «الحشيش»  تدخَّل  مؤخراً 

يدخّنه  النازفة،  األفكار  إليقاف  آمن  ضمادٌ  وكأنه  واسع، 

فصل  آخر  يستضيفها  صاخبة  أعــراسٍ  إلى  املدّعوون 

ال  باتوا  العمر  في  صغارٌ  شبابٌ  ويدخّنها  الحالي،  الصيف 

يمانعون من تجريبها، وكأنها فعلٌ يتحتّمُ عليهم تجريبه.

في  املتقطّعة  الناس  ــال  أوص بين  من  نمرّ  وحين 

من  الراهنة  الحرب  استبعدتها  التي  املناطق  نطاق 

«وجدتُ  قلبه:  من  يصرخ  من  نسمع  الواسع،  نفوذها 

بوكيمون». فالبوكيمون موجود في سوريا إذاً، وجميعُ 

من بقيَ فيها يبحثُ عنه!      

  صحافي من سوريا

 ،1991 عام  املولود  الشاب  يردُّ  تسلل»،  واآلخران  محقّق،  هدف  «األول 

مستعيراً مصطلحات كرة القدم، ساخراً من سؤالي املستغرب عن إنجابه 

لثالثة أطفال وهو لم يتمّ في زواجه سوى خمسة أعوام، ويلمِّح إلى أنه كان 

يتقصَّد إنجاب الطفل األول سريعاً، كما تجري العادة االجتماعية، إلثبات 

رجولته وخصوبته. أما الطفالن التاليان فجاءا عن «طريق الخطأ»، علماً 

أخرى).  اجتماعية  (عادة  االستعمال  النسل محدودة  بأن وسائل تحديد 

يفترش الطفالن األرض في الغرفة العلويّة من منزل والده إلى جانب طفله 

األول، فيما ينام الزوجان على سرير تضيق به الغرفة أصًال. «الطفل يجيب 

الوضع  في  أطفال  ثالثة  إعالة  صعوبة  على  أيضاً  يردّ  (معه)»،  وياه  خيره 

أُجرة،  العامل كسائق سيارة  وهو  تردّياً،  يزداد  الذي  العراقي  االقتصادي 

ال يكاد جناه يسدّ حاجاته اليوميّة. عليه فهو سيعيد كرّة حياة والده مع 

أبنائه الذين لم يتمّوا دراستهم الضطرارهم للعمل للمساعدة في اإلنفاق 

على مَن في املنزل، أو ربما سيكون وضعهم أسوأ!

ماكينة النموّ السكاني

هؤالء الشباب العراقيين املولودين في سنوات الحصار، يُعَدّون الركيزة 

سنوياً،  املئة  في   3 لنحو  يصل  والذي  الكبير  السكّاني  للنمو  األساسية 

وهذه ظلّت على حالها منذ نحو 5 عقود رغم مرور العراق بحروب طاحنة 

وقمع عسكري وحصارات دوليّة. كان «القائد الضرورة» صدّام حسين 

أوّل املشجّعين على وفرة السكّان، بالرغم من أنّه، على العكس مما كان في 

مطالع السبعينيات، ال يملك أية خطط ملستقبلهم. كانت حروبه كفيلة 

والخارجية،  الداخليّة  جبهاتها  على  حطب  إلى  منهم  الرجال  بتحويل 

بينما «املاجدات» من النسوة (لقب أطلقه صدام على العراقيات، وتحديداً 

النساء اللواتي كن يستجبن لدعواته في التضحية بأبنائهن وحليهن)، 

فيكتفي نظامه بتعويضهن بقطع أراضٍ إبان حرب الثمانينيات. أمّا األيتام، 

عقد  إبان  الدراسة  مقاعد  وترك  مبكرة  العمل بسنٍّ  لهم سوى  فال شيء 

التسعينيات.

آخر إحصائية صادرة عن وزارة  اليوم، ومع بلوغ 36 مليون نسمة في 

باألحرى  (أو  ذاتها  السياسة  استمرار  نتيجة  الفائت،  الشهر  التخطيط 

غياب سياسة تخطيط)، بل وعودة املجتمع إلى نظام ما قبل الدولة، فإن 

العراقيين سيزدادون مليون نسمة سنويًّا. وتقدّر األمم املتحدة أن يبلغوا 

في عام 2020 حوالي 42 مليون نسمة.

السكاني  االزدياد  هذا  ملقابلة  حكومية  تخطيط  سياسة  غياب  بدأ  وقد 

بلغت  حيث  املديني،  الحيّز  في  خصوصاً  الواقع،  أرض  على  جلياً  يظهر 

في   30 مقابل  املئة  في   70 اإلحصائية  لهذه  وفقاً  الحضر  السكان  نسبة 

املئة للريف. هذا التباين أحال بغداد التي يقدّر عدد سكانها بأكثر من 8 

ماليين نسمة، إلى كتلة خرسانية، إذ ما فتئت تُردم حدائق املنازل وتحلّ 

في  الزراعية  األراضي  على  السكّان  زحف  كما  صغيرة،  بيوتات  محلّها 

أن عصفت بهم  العاصمة لتصبح وحدات سكنيّة عشوائية بعد  أطراف 

أزمة السكن. وتسبّب كل هذا بانحسار املساحات الخضراء في العاصمة 

حيث بلغت حوالي 0.49 متراً مربعاً للفرد الواحد وفقاً لبحث أجرته جامعة 

بغداد.

مجتمع فتي وانحدار اقتصادي واجتماعي

أما السمّة الطاغية للمجتمع العراقي وفقاً لهذه اإلحصائية فهي فتوّته 

في   15 حوالي  الخامسة  دون  هم  مَن  شريحة  بلغت  إذا  ساعده،  وشدّة 

أمّا نسبة السكّان في سن  املئة، ومَن هم بعمر 5 ـ 14 سنة 25 في املئة، 

العمل أي من هم بين 15 ـ 64 سنة فهم األغلبية ويشكلون 57 في املئة! 

الرقم األخير تحديداً، أي نسبة مَن هم أهل للعمل، بات موضع تغنٍّ لدى 

السياسيين في املؤتمرات الصحافيّة للتدليل على فتوة «مجتمعهم»، في 

وقت ال يذكر هؤالء واقع البطالة البائس فيسكتون عن أرقامها ونسبها 

التي بلغت حوالي 28 في املئة. وهي نسبة مرشحة للتفاقم في ظل غياب 

أيّة خطط لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الداخل، بدًال من االعتماد الكلي 

على ريع النفط لتسيير الشؤون املالية للبالد. 

بقضية  املجتمع  انشغال  ظل  في  يسيراً،  الحلّ  يبدو  فال  اجتماعياً  أما 

املتزايد.  النمو  ظلّ  في  املتفاقمة  األزمات  إلى  التفاته  عن  عوضاً  العنوسة 

إذ رأى كُثُر أن من شأن اإلحصائية األخيرة والتي تشير إلى ارتفاع نسبة 

الذكور (50.5 في املئة مقابل نسبة اإلناث البالغة 49.5 في املئة)، أن تطرد 

شبح العنوسة املتزايد في املجتمع العراقي وفقاً إلحصائيات سابقة، والتي 

جرت نكات عديدة بشأنها (صدّقها الكثير من الرجال والنساء)، من بينها 

إصدار قانون يجبر الرجل على جمع امرأتين! 

عالوة على كل هذا، فليس هناك خطط، سواء حكومية أو غيرها، لحثّ 

العراقيين على تحديد النسل، لكون هذا األمر يتنافى مع «الشرع» الذي 

يستغله رجال دين ويعيدون تفسيره في كل مناسبة ليزيدوا من تجهيل 

املجتمع والسيطرة عليه بقوّة الخطاب. وهناك أيضاً األعراف العشائرية 

كبير  بعدد  العشائر  لتحظى  األبناء  من  املزيد  إنجاب  على  تشجع  التي 

املنظومتان،  وهاتان  األخرى.  العشائر  مقابل  ضاربة  قوّة  لتكون  يؤهلها 

صدّ  كحائط  السياسي  اإلسالم  أحزاب  تستغلّهما  والعُرْفيّة،  الشرعية 

نتيجة لتغوّل فسادها وثرائها وفشلها. واملنظومتان، مرّة أخرى، تشكالن 

رافعة تلك األحزاب للصعود إلى السلطة في كل انتخابات. 

نظام «الهشاشة»

العقود  أو  السنوات  في  ينتظرهم  بؤسٍ  من  العراقيون  سينجو  كيف 

التي  املاليّة  الوفرة  فوسط  حال.  أيّة  على  اليوم  قائم  البؤس  املقبلة؟ 

بـ  العراق  الغذائي في  األمن  املتحدة  األمم  النفط، تصف  حقّقها ويحقّقها 

«الهشاشة»، حيث يعاني حوالي 5.7 في املئة من سكان العراق من الحرمان 

األمن  النعدام  معرضين  آخرين  عراقي  ماليين   4 إليهم  يُضاف  الغذاء،  من 

الغذائي. أما األطفال فقد زادت هشاشتهم إذ يعاني 8.5 في املئة ممن هم 

تحت سن الخامسة من نقص الوزن، وأيضاً كل أربعة أطفال من توقف 

النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية املزمن. وفئة األطفال هذه، التي 

يجب أن تُعَدّ لسوق العمل خالل ما يربو عن العقد، عليها أن تمرّ بمراحل 

يعاني  الذي  القطاع  الذي سبقها، وهو  الجيل  بها  مرّ  التي  التعليم  بؤس 

آالف مدرسة، فضًال عن نقص األساتذة وعدم كفاءة  نقصاً يقدّر بتسعة 

الكثير منهم.

وإذا األحزاب السياسية املاسكة بزمام السلطة قد فشلت بإنشاء البنيّة 

الكهرباء  مثل  وخدمات  وجامعات  ومدارس  مستشفيات  من  التحتيّة، 

تعدّ  التي  وهي   - الالئق  والسكن  والجسور  والطرق  الصحي  والصرف 

النمو السكاني - بسبب  التي يجب أن تتساوق مع ارتفاع  أهم املراحل 

نهب أموالها، وتحويلها إلى مشاريع «فضائية» (وهمية) ال تتعدّى حدود 

النمو السكاني تبدو  التي تواجه  الغذائية والبيئية  التعاقدات، فإن األزمة 

أكثر عمقاً. فبالرغم من امتالك العراق نهرين هما دجلة والفرات عالوة على 

مساحة أرض تقدّر بحوالي 48 مليون متر صالحة للزراعة، فإن 60 - 70 

املجاورة.  الدول  من  يستورد  للخضار  العراقيين  استهالك  من  املئة  في 

واالعتماد على االستيراد، عالوة على غياب اتفاقيات مائية (النهران مهددان 

بانخفاض مناسيب املياه بشكل مرعب)، وخطط لتنمية الزارعة، يهدّد 97 

في املئة من األراضي العراقية بالتصحّر.

في املحصّلة، هذه اإلحصائيات الصادرة عن الحكومات العراقيّة املتعاقبة 

واملنظمات الدوليّة، تكشف، من جملة ما تكشفه، أن السلطة التي تحكم 

البالد اليوم ال تعمل إال على اقتياد املجتمع إلى مجاهل املستقبل وبؤسه. 

والصحة والتعليم والعمل، هي عماد األنظمة الديمقراطية، وليس صناديق 

االقتراع، كما تحاول األحزاب العراقيّة اليوم تفسيرها. األوليغارشية التي 

تحكم العراق اليوم ال تستغل النمو السكّاني إلعادة إنتاج «سكان فائضين 

عن الحاجة» كيد عاملة رخيصة (مثلما هو القانون الرأسمالي) ويكتفون 

بكفاف يومهم، وإنما تتركهم للبؤس والهالك.

 كاتب صحافي من العراق

أيمن الشوفي

عمر الجفّال

خالد عقيل ـ سوريا
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من  مصر  اشترتها  التي  األربع  الخاصة  الطائرات  قيمة  دوالر  مليون 

شركة «داسو» الفرنسية، لتجديد األسطول الذي تستخدمه الحكومة 

املصرية، في وقت لجأت فيه مصر لالقتراض من صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع 

خطاب السيسي الداعي إلى التقشف وشد األحزمة في األزمة االقتصادية الراهنة.. قـضـيــــة
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ما الذي يجري في إثيوبيا القريبة؟

جمهورية  إلى  السفر  بتجنّب  أميركي  رسمي  تحذيرٌ  أيام  منذ  صدر 

إثيوبيا الفيدرالية، وتحديداً إلى مناطق معينة، مع بروز مخاوف من امتداد 

أبابا، وذلك بعد سقوط عشرات القتلى  االحتجاجات إلى العاصمة أديس 

(في  للمتظاهرين  قمعها  أثناء  الشرطة  يد  على  البالد  في  الجرحى  ومئات 

لقوميتي  الرئيسية  املناطق  في  االضطرابات  تتركز  أغسطس).  آب/   7

األرستقراطية  (وهم  و»األمْهرة»  املسلمين)  من  (وأغلبهم  «أورومــو» 

انتقال  عن  تتحدث  تقارير  وثمّة  املسيحيين).  من  وأغلبهم  اإلثيوبية، 

عائالت من قومية «تغري» من العاصمة إلى مناطقهم التقليدية في إقليم 

«تغري»، تحسباً لحدوث عنف إثني انتقامي من قبل القوميّتين املحتجّتين، 

رداً على التعسف الذي يمارسه جهاز األمن الذي يمسك بزمامه عناصر 

من قومية «تغري».

املشكل األورومي

العشرين، على حساب  القرن  امللكي مطلع  العهد  في  الحبشي  التوسع 

إثنية  فسيفسائية  حالة  أوجد  واألوموتية،  والنيلية  الكوشية  القوميات 

في ظلّ حكم واحد، لِما أصبح فيما بعد مملكة إثيوبيا، وما تالها من قيام 

عماده  بلد  وفي  املاضي.  القرن  من  السبعينات  منتصف  في  الجمهورية 

النشاط الزراعي، فقد بقيت نظم الحكم املتتالية قائمة على تحقيق الثروة 

الشاقة،  الزراعية  األعمال  في  «أورومو»  قومية  أبناء  استغالل  خالل  من 

املتعلمين منهم  ارتقاء  أو  التعليم،  الحصول على  إياهم من فرص  حارمة 

ملناصب تتالءم مع مؤهّالتهم. وقد حدثت تغييرات طفيفة في هذا املجال 

«أورومو»  لقومية  الشرَفي  الجمهورية  رئاسة  منصب  تخصيص  بعد 

إثر  ورفاقه،  زيناوي»  «ملس  يد  على  الجديدة»  «إثيوبيا  مشروع  ظل  في 

البرملان  في  اإلثنية  املحاصصة  أن  إالّ  مريام.  هيال  منغيستو  نظام  سقوط 

اإلثيوبي، وما استجدّ من منح مزيد من الصالحيات ملناطق القوميات، ومنها 

املناطق  واستهداف  الحدودية،  املناطق  على  والخالف  «أورومو»،  منطقة 

تقع  (وهي  الجنسيات،  متعددة  بمشاريع  البالد  في  األخصب  الزراعية 

ضمن أراضي «أورومو»).. كل تلك التراكمات أدّت إلى شعور عام لديهم 

الداخلي  البيت  ترتيبات  أثناء  فاتتهم  التي  الفرصة  تعويض  بضرورة 

بداية تسعينات القرن املاضي، ساعِين لشغل كامل حصتهم من السلطة 

والثروة بالبالد التي يشكّلون ما يقرب من نصف سكّانها.

الوضع األمهري

إثيوبيا بعد سقوط نظام منغيستو هيال  املنظومة السياسية في  بُنِيت 

طويلة  لقرون  شغلت  التي  «أمهرا»  قومية  نفوذ  من  الحد  على  مريام، 

مكانة عالية ضمن املكوِّن الحبشي والخريطة االجتماعية اإلثيوبية عامة. 

اإلقطاعية  املؤسسة  على  للقضاء  االشتراكي  النظام  مساعي  كانت  وقد 

فلكهم  في  األمهرا ومن يدور  لإلقطاعيين  غالباً  تنفذ عبر توجيه ضرباته 

ويقدم لهم الوالء. إالّ ان ذلك النظام عجز عن االستغناء التام عن العنصر 

األمهري، لكونه عماد املؤسسة اإلدارية في الدولة، وهو ما نجح فيه «ملس 

زيناوي» بالتعاون مع «أسياس أفورقي» قبيل خالفهم وانفصال «إرتريا»، 

متيحاً بذلك املجال لبقية القوميات لتنمية «أمل» بأخذ مكانتها في اقتسام 

السلطة والثروة املتناسبة مع حجمها.

العزلة الطويلة لألمهرة، الذين بقيت لغتهم هي اللسان الرسمي لحكم 

وإدارة البالد، وانقالب اآلية عليهم لصالح منافسيهم الـ«تغري»، والشعور 

قوتهم  مراكز  خسارة  في  األمهرا  واستمرار  الثقة،  وعدم  بالظلم  العام 

االقتصادية والسياسية لصالح القوميات األخرى برعاية الـ«تغري».. أدّى 

لتعزيز مخاوفهم من تحوّلهم إلى «قومية مهمشة»، والسيما بعد وضع 

مناطق تاريخية لألمهرا تحت حكم إقليم «تغري»، وتراجع املكانة العالية 

من  حالة  إلى  قاد  ذلك  كلّ  األخرى.  القوميات  ثقافات  وانتعاش  لثقافتهم 

فئات كبيرة منهم بضرورة تثبيت  اإلحباط واليأس بينهم، وقناعة لدى 

املوقف املتذمر والرافض لحالة التدهور التي تم إدخالهم فيها منذ بداية 

تسعينيات القرن العشرين.

التوتّر الديني

الطائفة  من  (وهم  إثيوبيا  في  املسلمين  على  الضغط  الحكومة  تمارس 

منذ  السلميّة  باالحتجاجات  املستمرين  التقليدية)،  الشافعية  السنية 

طويلة  أحكام  وإصدار  قادتهم،  من  العديد  باعتقال  وقامت   ،2011 سنة 

بالسجن عليهم (بلغت حتى 22 سنة في ظلّ قانون اإلرهاب) بهدف قمع 

مقاومتهم ملساعي الدولة في فرض سيطرة طائفة دينية جديدة قادمة من 

الشرق األوسط، واملسمّاة بـ«األحباش»، وتمكينها من الهيئات اإلسالمية 

املرتبطة بالدولة، واملتحكمة في اإلفتاء واألوقاف والشعائر، بما خلق حالة 

من االنفصام التام بين املجتمع املسلم الذي يشكّل ثلث السكان حسب 

التقدير  دقّة  تنفي  جهات  تقديرات  حسب  ونصفه  الرسمي،  التقدير 

الحكومي (معتبرة إياه مسيّساً وسائرا ضمن سياسة التهميش القديمة 

املوروثة من زمن اإلقطاع وامللكية).

وقد يكون نزوح عشرات اآلالف من اإلثيوبيين املسلمين، في كل اتجاه 

سواءً إلى السودان غرباً أو كينيا جنوباً وحتى الصومال شرقاً، ونشاط 

الهجرة غير الشرعية باتجاه شبه الجزيرة العربية وأوروبا.. قد يكون كل 

ذلك دليًال على تلك املخاوف وليس فحسب على عدم الرضا عن الوضع 

االقتصادي املبني على املساعدات الغربية، وواقع الغالء املعيشي املتصاعد، 

ضريبي  نظام  ظل  في  كريمة،  حياة  تضمن  التي  الدخل  مصادر  وقلّة 

وجمركي يحدُّ من نشاط الحركة االقتصادية في البالد.

إثيوبيا، االستثناء اإلفريقي؟

الغربية،  القوى  نظر  في  استثناءً  تشكّل  إثيوبيا  أن  القول  الشائع  من 

اإلفريقية  القارة  اإلقليمي، بل على مستوى دول  املستوى  ليس فقط على 

الدينية  لخصوصيتها  نظراً  القارة،  من  القريب  الجغرافي  واملحيط 

دورها  إلى  إضافة  النيل،  تدفق  في  املتحكم  الجغرافي  وموقعها  والثقافية، 

تلك  كل  اإلفريقية.  الوحدة  منظمة  مقر  وكونها  الصومال،  في  الحالي 

املميزات التي اجتمعت في الدولة اإلثيوبية، تجعل من املستبعد أن تنجح 

املظاهرات واالحتجاجات في تحقيق أهدافها، مع عدم وجود أفق لنجاح أي 

تمرّد مسلّح ضد النظام الحالي الذي يرأسه «هيال ماريام ديسالينغ»، ما 

لم يرتكب أخطاء جسيمة قد تهدد مصالح األطراف الداعمة له اقتصادياً 

وسياسياً.

كاتب من الصومال

محمود عبدي
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باملغرب قرابة  العمل  للعالقات في مجال  املنظِّم  القانون  تطلبت مناقشة 

عشرين سنة، لينتهي باعتماده سنة 2003 تحت اسم «مدوّنة الشغل». 

إلى  احتاجت  التي  القضايا  من  عدد  حول  الخالف  هو  املدة  طول  برر  ما 

وأرباب  الشغل)،  (وزارة  الحكومة  الثالثة:  الفرقاء  بين  وتفاوض  ورد  أخذ 

منها  البعض  هناك  أن  إال  عديدة،  خالفية  أمور  حُسمت  والنقابات.  العمل 

مما تم تأجيل البتّ فيه إلى مرحلة أخرى، بالنظر ملا يمثله من خصوصيّة. 

ومن تلك، على سبيل املثال، قضية تقنين أوضاع العَمالة املنزلية (العمال 

والعامالت باملنازل) التي لم يكن ينظّمها في السابق أي تشريع. 

والتشغيل  الشغل  «شروط  اسم  أخيراً  املقر  القانون  هذا  على  أطلق 

بالنسبة للعمال املنزليين». وهو يعتبر إيجابياً في حد ذاته كتنفيذ اللتزام 

تشريعي ظل معلقاً منذ صدور مدونة الشغل، حيث هو يتوخّى سد فراغ 

والبت  الحسم  أن  إال  القانوني.  التأطير  خارج  طويلة  ملدة  ظل  مجال  في 

النهائي أثارا نقاشاً واسعاً وجدًال كبيرا وموجة غضب واحتجاج من طرف 

الجمعيات املدنية والحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق اإلنسان عموماً 

القانون  هذا  مواد  بإحدى  األمر خصوصاً  ويتعلّق  الطفل خاصة.  وحقوق 

التي شكّلت موضوع سجال كبير واحتجاج من طرف هيئات وطنية وحتى 

دولية (أممية). 

اإلشكالية التي أثارت السخط

النقطة األساسية التي أثارت السخط وسط الفاعلين املدنيين هي تلك 

املتعلقة بتحديد سن العمل املنزلي، والتي يعود طرحها من طرف حكومة 

عبد اإلله بنكيران إلى 13 أيار/ مايو 2013، والواردة في مشروع القانون 

الرقم 19.12، وأساساً املادة السادسة منه التي تسمح بتشغيل األطفال 

القاصرين، أي من هم دون سن 18 عاماً. إذ في الوقت الذي كان متوقعاً 

الطفولة والسعي  اتجاه حماية  القانون خطوة متقدمة في  أن يشكل  فيه 

وشرعنها  كرّسها  فهو  الجنسين،  من  األطفال  تشغيل  ظاهرة  ملحاربة 

املجتمع  وسط  كبيرا  انتشارا  منتشرة  الظاهرة  أن  من  منطلقاً  قانونياً، 

ويستحيل اجتثاثها، خصوصا أن األسر املغربية محتاجة إلى هذه العمالة.

أجرته  بحث  في  للتخطيط»  السامية  «املندوبية  أرقام  تُشير  وفعًال، 

وطنياً عام 2014، إلى أن ظاهرة تشغيل األطفال تعرف انتشاراً كبيراً في 

املغرب. يؤكد البحث أن حوالي 69 ألف طفل بين السن السابعة و15 سنة 

يشتغلون، منهم 61 ألف في األرياف، وسبعة آالف في املدن. ويضيف، أن 

املُشَغَّلِين لم يحصلوا على أية شهادة مدرسية،  76 في املئة من األطفال 

وفي  والتجارة،  اليدوية  والحِرَف  الفِالحية  األنشطة  في  يعمل  وأغلبهم 

األطفال  العمال  فقط  تخصّ  املذكورة  األرقام  أنّ  ذلك  إلى  يُضاف  املنازل. 

مشغليهم  لدى  يعملون  الذين  القاصرين  احتساب  دون  بهم،  املصرَّح 

رب  «مساعدة  بـ  يعرف  ما  في  أسرهم  لدى  يعملون  الذين  أو  «سراً»، 

العائلة» في العمل.

وتُحيل تقارير أخرى إلى أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما هو معترَف به 

رسمياً، إذ يصل العدد إلى 600 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين السابعة 

العمال  ضمن  األطفال  من  املئة  في   90 نسبة  الفتيات  وتمثّل  سنة.  و14 

املنزليين، الذين يخصهم القانون املعني، حيث إن معظمهن ينحدرن من 

امليسورة  األسر  لدى  للعمل  املدن  إلى  وقدِمن  الفقيرة،  القروية  األوساط 

كخادمات بأجر متوسطه 9 دوالرات في الشهر، ملساعدة عائالتهن الغارقة 

في الفقر والعوَز.

وانطالقاً من دراسة حديثة لـ «منظمة العفو الدولية» شملت 400 أسرة 

الرئيسة  السمة  هما  والهشاشة  الفقر  فإن  املغرب،  من  مختلفة  بمناطق 

ألسر األطفال املشغَّلين، إذ إنّ 21 في املئة من األسر التي يفوق عدد أفرادها 

ثالثة  تقريباً  أي  دوالراً،   20 األسبوعي  إنفاقها  يتعدى  ال  أشخاص،  ستة 

دوالرات للفرد الواحد أسبوعياً، كما أن أكثر من 63 في املئة منهم ليست 

لديهم تغطية اجتماعية. 

ردود الفعل 

طرف  من  واالستياء  بالرفض  القانون  هذا  من  السادسة  املادة  قوبلت 

دون سن 18 سنة  البيوت  في  التشغيل  طالبوا بحظر  فاعلين حقوقيين 

املغربية،  الطفولة  أن ذلك يشكّل جريمة في حقّ  بشكل مطلَق، معتبرين 

العمل  منظمة  اتفاقيات  سيما  ال  الدولية،  لالتفاقيات  واضحا  وانتهاكاً 

أدنى  حداً  عاماً   18 جعل  على  تؤكد  التي  املنزليين  العمال  بشأن  الدولية 

للعمل املنزلي، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل. وفي ترافعه ودعوته إلى رفع 

الجمعوي  االئتالف  تقدم  سنة،   16 من  بدًال  سنة   18 إلى  التشغيل  سن 

رؤساء  إلى  بنداء  املنزلي،  العمل  في  القاصرات  استغالل  على  للقضاء 

األحزاب، معتبراً أن العمل املنزلي يُعتبر عمًال خطيراً يجب منعه على من هم 

دون سن 18 سنة، كما نبّه إلى الواقع املأساوي للقاصرات املشتغالت في 

النفسي والجسدي في ظلّ غياب كلّي  للعنف  واللواتي يتعرضن  املنازل، 

لشروط الحماية. وهو األمر الذي أكّدته الحاالت التي تفجرّت إعالمياً خالل 

لها  تتعرض  التي  املخاطر  هول  بامللموس  أبانت  والتي  األخيرة،  السنوات 

الفتيات القاصرات العامالت في البيوت. 

على  (اليونيسيف)  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  وفي سابقة، شدّدت 

الكفّ عن تشغيل األطفال القاصرين، وطالبت بإلغاء املواد القانونية التي 

إلغاء  إلى  ودعت  سنة،   16 سن  في  املنزلي  العمل  في  بتشغيلهم  تسمح 

املقتضيات املعاكِسة للمصلحة الفضلى لكلِّ طفل، نظراً ألن عمله، في أي 

والحماية واإلشراك  والتعليم  التربية  في  سنٍّ كانت، يحرمه من حقوقه 

االقتصادية  الهشاشة  أشكال  ملختلف  يعرّضه  كما  والصحة،  والتنمية 

األممية،  املنظمة  اعتبرت  كما  االستغالل.  أشكال  ومختلف  واالجتماعية 

األطفال  حالة  على  تنطبق  األطفال  عمالة  أشكال  أسوأ  معايير  معظم  أن 

املشتغلين في البيوت، مشيرة إلى أن هذا األخير يعرّض األطفال إلى تنفيذ 

«أشغال» من شأنها ـ اعتباراً لطبيعتها والظروف التي تزاوَل فيها - أن 

التي تتم في ظروف  أو تلك  تضر بصحتهم وأمنهم وقيمهم األخالقية، 

صعبة خاصة، خالل ساعات طويلة أو خالل الليل، أو حيث يتم االحتفاظ 

بالطفل، بشكل غير مبرر، في مقار املشغِّل.

في  العاملة  املنظمات  عنهما  عبّرت  اللذين  واالحتجاج  الرفض  مقابل 

الترخيص  عن  بنكيران  حكومة  دافعت  الطفل،  حقوق  عن  الدفاع  حقل 

جاء  بأنه  ذلك  مبررة  سنة،  و18   16 بين  ما  األطفال،  بتشغيل  والسماح 

نتيجة إكراهات من قِبَل فقر بعض العائالت في القرى، التي ال تجد وسيلة 

سيضع  القانون  أن  ومؤكدة  للعمل،  أبنائها  إرسال  غير  قوتها  لضمان 

أن  ومدافعة عن  بها،  التزامه  عدم  حالة  في  املشغل  ملعاقبة  معينة  شروطاً 

ضمان حماية األطفال سيتم عبر اشتراط موافقة أولياء أمورهم. وهو األمر 

الذي رفضته املنظمات الحقوقية على اعتبار صعوبة بل واستحالة تنفيذه 

إجرائياً وعملياً.

خالصات

األطفال عموماً، والطفالت دون سن 18 سنة خصوصاً، ظاهرة  تشغيل 

مستفحِلة في املجتمع املغربي. لكن كان حرياً بالحكومة أن تتّخذ اإلجراءات 

الالزمة، بما في ذلك القانوني منها، وأن تحترم التزاماتها الدولية في مجال 

حماية الطفولة، والتقدّم في القضاء على الظاهرة بدل شرعنتها. 

الشاملة  بالنظرة  ويتعلق  النطاق،  هذا  يتجاوز  األمر  أن  يبدو  أنه  غير 

سبق  فقد  بها.  وتليق  تستحقّها  التي  املكانة  ويخص  املرأة  يهم  ما  لكل 

التقليدي  بالتقسيم  تشبثها  مناسبة  من  أكثر  في  بيّنت  أن  للحكومة 

االعتراف  حساب  على  الواقع،  األمر  على  املحافظة  في  وبرغبتها  لألدوار، 

التي  التقاليد  ثقل  من  التخلص  من  وتمكينها  كاملة،  بحقوقها  للمرأة 

تكبلها. ومن بين األمثلة:

قانون  بمراجعة  والتهديد  مخيفاً،  تزايداً  عرف  الذي  القاصرات  زواج  ـ 

الذي  بالشكل  القانون  تدقيق  بدل  سنة   16 إلى  السن  لخفض  األسرة 

يضيّق من مساحة التأويل التي يخضع لها.

صندوق  بوضع  قراراً  الحكومة  اتخذت  الفقر،  محاربة  مجال  في  ـ 

لدعم النساء األرامل في وضعية هشة، كالحاضنات ألطفالهن اليتامى، 

شاملة  عمومية  سياسة  إطار  في  املهيكلة  البرامج  مكانة  في  وإحالله 

الفقر  يمسّها  التي  االجتماعية  الشرائح  مختلف  على  إيجابياً  تنعكس 

معالجة  في  تحكمت  التي  هي  اإلحسانية  املقاربة  أن  إال  والهشاشة. 

إشكالية محاربة الفقر، بدل املقاربة الحقوقية التي تنطلق من ضرورة 

سيرورة  في  الفعالة  واملشاركة  لالنخراط  وتأهيلهم  املواطنين  تمكين 

التنمية واالستفادة من ثمارها.  

املنتشر  املدارس  ترك  محاربة  أجل  من  التدخّل  غياب  بل  محدودية  ـ 

بحدة كبيرة في العالم القروي ووسط الفتيات خاصة. إذ على الرغم من 

ال  التعليم،  تعميم  مجال  في  األخيرة  العقود  خالل  بذلت  التي  املجهودات 

زالت إشكالية التسرب املدرسي تلحق أضراراً كبيرة بالتنمية وتؤثر سلبا 

على مستقبل من تمسّهم الظاهرة، أي الفتيات القرويّات. 

في  الزواج  هو  القرويات  الفتيات  ينتظر  ما  أقصى  أنّ  بيّناً  يتجلّى  هكذا 

سن مبكر أو االرتماء في أحضان العمالة املنزلية في ظروف وشروط حاطّة 

بكرامتهن.. وهو ما تمّ تأكيده بسلطة القانون! 

 

 أستاذة جامعية مختصة بقضايا النساء، من املغرب

لطيفة البوحسيني

نور بهجت ـ سوريا

جدل في املغرب حول قانون تشغيل القاصرات

نص ورسم مرتضى كزار

من ذا يفجّر برحية!

باألمر  له صلة  البصرة حدثاً  في  املقاهي  تفجيرات  تبدو سلسلة 

باملعروف والنـهي عـن املنكر! هكذا تُظْهِر الصورة االفتراضية رقم 

1: فتيات يعملن في مقاهٍ يرتادها الرجال. أو رجال يرتادون مقاهي 

تعمل فيها النساء كنادالت! 

تقول الصورة املقرّبة رقم 2: هذه الـ «كافيهات» هي ملمح اجتماعي 

انثروبولوجياً  بديًال  بهجتها  على  املغلوبة  املدينة  توفره  وترفيهي 

واالنفتاح،  والطرب  والسمر  باإلمتاع  املرتبط  الطويل  تاريخها  عن 

كمدينة ساحلية ذات تنوع ثقافي وجغرافيات متعددة وأرشيف ال 

حصر له من الجدل العقالني واالفتتان بالحوار والحكي وفن القص 

و «القصَّخونيات» (الحكواتي). وال عجب أن يعدّها البعض عاصمة 

للسرد التراثي العربي. 

لجوالت  امتداد  هي  التفجيرات  هذه   :3 رقم  الصورة  تقول 

الحاكمة  والكيانات  األحــزاب  بين  الجارية  السياسية  السيطرة 

واملتنفذة في البصرة.

ويصبح  املخيف،  فيها  يغلب  أن  اعتادت  خائفة،  مدينة  هذه 

عرض  على  مفروشة  الحجم  هائلة  انتخابية  بطاقة  التخويف 

املدينة، من تمثال العامل واملطرقة إلى تمثال الفراهيدي، إلى تمثال 

السندباد وحورياته الذي لم يبقَ منه إال ظلّه، ال دامَ ظلّه. السندباد 

يلهث خلفه، حتى  ويترك ظله  مغامر  ألنه  يرى ظله،  أن  ال يحب 

اإلصغاء  أجلهن، عليه  أن يفخِّخ نفسه من  حورياته ال يطلبن منه 

إلى أغانيهن فحسب!

جملة  من  العشّاري.  ــزورق)  (ال البَلَم  إلى  البرْحية  النخلة  من   

افتتاحية في قصة ملحمد خضير إلى «موتيفة» (مقطع) مموسقة في 

قصيدة ملحمود البريكان. 

كنائس  ــى  إل املسلمين  مساجد  مــن 

املسيحيين، من معابد الصابئة إلى محرقة 

الهندوس في جنوب شرق البصرة.

ألنها ليست مدينة: البصرة قارّة، سبع جغرافيات والحظّ ضايع! 

الشعبي  االحتجاج  يعلو  حينما  املخيفة  السيطرة  جوالت  تظهر 

ويسخر من أدهى الدعايات العقائدية العاطفية، حينما يرى أمراء 

املتدين  الثعلب  مواعظ  بأن  ـ  كواو  تظهر  التي  بالراء  ـ  الطوائف 

العام،  املدني  السخط  في  فارقاً  تشكل  لن  واألعطيات  والهبات 

الحرية  نصب  أعالي  «في  حينما  الحيَل،   تتعبهم  حينما  تظهر.. 

تسقط أمانيهم»، مع االعتذار من الخال جلجامش! 

املنكر  عن  والنهي  الظروف،  ملراعاة  باملعروف  األمر  يظهر  لذلك 

ليسوء الحال أكثر..



إلى 40 في املئة نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء 

في مصر على املستهلكين محدودي الدخل، 

ضمن خطة إللغاء الدعم الحكومي على الكهرباء، وقد 

بدأ إقرار هذه الزيادات منذ شهر تموز / يوليو 2016.
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رشا عدنان / سوريا بريد مؤجل ألمي

بيت  هناك  كان  ــا،  دارن من  القريب  النجد  على 

وأنجب  تزوج  طويلة  سنين  قبل  أحدهم  مهجور. 

إليه  أمّه  بيت  من  لينتقل  البيت  ذاك  وعمّر  ولدَين، 

كثيراً  تقيّأ  غريبة،  ليلة  في  ثم  الزوجية.  حياة  ويحيا 

يكتمل  ولم  أيضاً،  وأمّه  وأمهما  الولدين  وترك  ومات، 

ونوافذ.  أبــواب  وبــدون  سقف  بــدون  ظلّ  البيت. 

النجد  ذلك  في  قابعاً  وبقي  بداخله،  الشجيرات  نمَت 

أمامه  يشرف على قريتين ووادييْن مختلفَين، يتجمّع 

حامالت  النساء  بجانبه  وتستريح  القرى،  مراهقو 

يجلبنها  الالتي  البيت  ومؤونة  والحشائش  الحطب 

من الدكان في الوادي املقابل للبيت. ثم تحوّل أخيراً 

إلى صفّ ملحو األمية.

بالنسبة  األهم  الحدث  وقع   ،2014 العام  نهاية  في 

املتخرجات  الفتيات  إحدى  قرّرت  فقد  قريتنا.  لنساء 

تتطوع  أن  اإلعدادية،  ربما  أو  االبتدائية  املدرسة  من 

من  وبمساعدة  القرية.  في  األمية  ملحو  أستاذة  لتكون 

واتفقت  املنهج.  على  الحصول  استطاعت  وهناك  هنا 

ستعطيهن  أنها  الفتاة  وقالت  املوقع،  على  النساء 

بعد  العصرية،  في  يتجمعن  األسبوع.  في  حصّتين 

أن  وبعد  وماشيتهن،  أطفالهن  إطعام  يكملن  أن 

عمل  تقسيم  من  ويتأكدن  أزواجهن،  طلبات  يلبين 

وذلك  املاء  تجلب  فتلك  واألوالد،  الفتيات  على  البيت 

أن  وبعد  العشاء،  لخبز  تعجن  وتلك  املاشية  يرعى 

أنهن  املؤكد  ومن  اليوم..  عمل  من  اغتسلن  قد  يكنّ 

على  »الهرد«  يطلين  وأغلبهن  الكحل  يضعن  جميعاً 

يغدون  ثم  النظيفة،  جالبياتهن  ويرتدين  وجوههن، 

كتب  التي  الدفاتر  حامالت  النجد،  إلى  األعلى،  إلى 

وتبدأ  أسماءهن،  ومنسق  كبير  بخط  أبناؤهن  عليها 

كلمة،  وكلمة  حرفاً  حرفاً  الصغيرة  األستاذة  معهن 

القرآن والصالة  القرآن: ويكون  وتشجعهن على حفظ 

األمية.  محو  لتعلم  أهدافهن  أسمى  من  الصحيحة 

أعتقد  لكني  يقلن(،  )حسبما  األول  الهدف  يكون  قد 

أبنائهن  هواتف  أرقــام  لحفظ  صارت  األولوية  أن 

كن  لو  يتمنين  سمعتهن  فلكم  املدن.  في  املبعثرين 

األوالد  استجداء  دون  بمفردهن  االتصال  يستطعن 

الصغار.

يا  خالص  تضحك:  الدراسة؟  كيف  ها،  أمي:  أسأل 

هنا.  من  وتخرج  هنا  من  الكلمة  تدخل  كبرنا،  بنتي 

إشاراتها،  أرى  وال  الهاتف  عبر  أكلمها  أني  ومع 

تقول  ال  لكنها  أذنيها.  إلى  تشير  أنها  أعرف  لكني 

مكافحات،  جميعاً  فهنّ  تتواضع،  فقط  هي  الحقيقة. 

فال  شيء  على  أقدمن  إنْ  حقيقيات  فالحات  صبورات، 

قلبي، وكان  ينهش  الندم حينها  ينجزنه. كان  أن  بد 

أمي  أواجه  أن  لي  وجلاًل: كيف  عميقاً  بالعار  إحساسي 

تمنيتُ  التي  السنين  هذه  كل  مضي  بعد  اآلن  وذاتي 

أن  فكرة  بالي  على  تخطر  ولم  تقرأ  أمي  أن  لو  فيها 

اللحظة، لكني أعد  أندم حتى  أعلّمها بنفسي؟ ما زلت 

اكتفيت  أيّامها  ما.  يوما  هذا  أستدرك  قد  بأني  نفسي 

بعد  لها  سأبعث  بأني  وأخبرها  أشجعها،  بأن  فقط 

أمي  املوبايل لتقرأها. تضحك  شهر واحد رسالة على 

من جديد وتقول لي: على الله يا بنتي.

لدى  الفالحات.  جاراتنا  وتنافس  تكافح  أمي  كانت 

يساعدنها  للمدرسة،  يذهبن  صغيرات  فتيات  جاراتنا 

في عمل البيت ويساعدنها في التعلم، بينما أمي لديها 

والفتاة  مسافرين،  أو  متجولين  حواليها،  من  ذكور 

إخوتي  لكن  املدينة.  في  ما  بأعمال  مشغولة  الوحيدة 

تشجيعها  في  وساهموا  القرية  إلى  عادوا  األصغر 

أبي  مع  وتتشاجر  معهم  تتشاجر  كانت  وتعليمها. 

أخبرتني  التدريس.  في  وطريقته  نزقه  تحتمل  وال 

لتستمع  إليها  أحيانا  تأتي  عفراء  الصغيرة  جارتنا  أن 

إلى ما حفظته من القرآن، وتصحّح لها ما أخطأت به. 

وأنا  تمضي،  كانت  لكنها  بصعوبة،  تمضي  كانت 

طريقها،  سعادتي  من  سأضيء  السعادة،  غاية  سعيدة 

ومستعدّة ألن أهب في سبيل تعليمها القراءة والكتابة 

منشوراً  مقااًل  أمي  لي  تقرأ  أن  حلماً  كان  ويداً.  عيناً 

األحالم  فئة  من  صورتي،  بجانبه  وترى  صحيفة  في 

ممكناً.  بدا  فجأة  لكنه  املستحيلة.  وشبه  البعيدة 

شخصي  لطموح  وقتاً  وجدت  دائماً  املنشغلة  وأمي 

بحت ال عالقة له بنا أو بماشيتها أو باألرض.

لدي  كان  املغرب،  في  وعلقتُ  الحرب  اندلعت  حين 

التحدث به، ال يمكنك  ما ال يمكن  من األحاديث واأللم 

تبكي  أن  يمكنك  وال  الهاتف،  عبر  شيء  أي  تقول  أن 

الخيار  هي  الكتابة  تصبح  لذا  فعلك.  ردّات  تصوغ  أو 

الحرب، وفجأة صرتُ مشردة،  اندلعت  األسهل. فجأة 

وفجأة  األصدقاء،  فخسرت  الكالم  مني  تسرب  وفجأة 

ببكاء يومي.. وكل هذا يمكنك  استبدلت كل حديث 

فقط أن تكتبه، لكن ماذا إن كان الشخص الذي يجب 

أن يقرأ كل هذا ال يمكنه القراءة؟ أمي تظل أمي، أينما 

تحميك  أن  يمكن  أمك  أن  تعتقد  كنتَ،  وكيفما  كنتَ 

مثلما  تماما  ألم،  كل  عنك  تحمل  وأن  سوء  كل  من 

املغرب  وفي  أماه!  ونهتف:  نبكي  جُرحنا  إن  صغاراً  كنا 

أن  أريدها  فقط  كنت  أملي،  تحمل  أن  أريدها  أكن  لم 

تدرس،  تزال  ما  كانت  إن  مرّ  برجاء  فسألتها  تعرفه، 

فنفت هذا قائلة أن كل شيء توقف: الدراسة وسيارة 

التي تحمل كل املؤونة للدكان الوحيد، وحتى  القرية 

الجبل،  قمة  على  من  تحدثني  وهي  الهاتف  شبكة 

بأن ال مكانا آخر تصله شبكة  شارحة لي هي وإخوتي 

قصفت  التحالف  فطائرات  املكان،  ذلك  غير  الهاتف 

االتصاالت. أبراج 

رسائل  إليها  أكتب  كنت  كثيراً.  إليها  كتبت 

غير  بطريقة  شيء  كل  فيها  أشــرح  جــداً،  طويلة 

بمالحظات  فيها  أحتفظ  قصيرة  ورسائل  مرتبة، 

الهاتف، رسائل أخرى أبكي فيها، رسائل أعتذر فيها، 

فيها  أتمنى  رسائل  أعود،  سوف  بأني  أعدها  رسائل 

أماكنها  الرسائل في  لو تقرأ كل ما سبق. بقيت تلك 

بكل  تهتم  تكن  لم  وأمي  أنا،  حتى  وال  أحد  يقرأها  لم 

الحوثيين  بمدفعيات  وال  تقرأ  أن  أريدها  بأني  ال  هذا: 

التحالف،  بطائرات  وال  املجاورة،  القرى  تدك  التي 

كي  الجبل  قمّة  إلى  تصعد  كانت  املجاعة.  بشبح  وال 

صوتي  يصلها  بينما  وتحدثني  الهاتف  شبكة  تلتقط 

متأخراً، وفي كل محادثة كانت تؤكد عليّ: عودي إلى 

القرية! إنّ هراء الكتابة هذا شيء، أنا فقط أتهرب من 

وتعبر  تعرفني  كي  تقرأ  ألن  تحتاج  ال  أمي  لكن  خالله، 

القرية«.  إلى  »عودي  واحدة:  بجملة  شي  كل  عن  لي 

الحب  واألمن،  الحرب  شيء:  كل  تختصر  بهذا  فهي 

والبعد. الوصل  والفقد، 

أحيانا  أمهاتهم،  تقرأ  الذين  أولئك  أحسد  زلت  ما 

هم  كم  أخبرهم  أن  وأتمنى  بــشــدّة،  أحسدهم 

ألمهاتهم..  يكتبوا  أن  منهم  أطلب  وأن  محظوظون، 

أن  صحيح  متصالحة:  أجدني  أخرى  وأحيانا  كثيراً. 

عن  أكثر  ستعرف  أيضا  لكنها  أكتب،  ما  ستقرأ  أمي 

تعرف  أن  أنقى حتى من  أمي  البشع، وروح  العالم  هذا 

تقرأ  ألن  ال تحتاج  وأمي  أن تحتمل،  من  بكثير  وأرهف 

لكني  بي،  تحسّ  وكي  تعرفني  وكي  بي  تفخر  كي 

سأخبرها هنا أن الحرب ستنتهي يوماً، وسأعود أيضاً 

وسنتعلم معاً.. هي أن تجد مرة أخرى وقتاً لطموحها 

الشخصي  طموحي  معها  أقتسم  بأن  وأنا  الشخصي 

وأنا بجانبها. ابتسم  بينما  بحيث ستقرأ هذا، 

اليمن  كاتبة من 

ريم مجاهد

الجمهور االسكتلندي: »فلسطين حرّة«!

)رويترز( )رويترز(

تكميم األفواه في العراق

شوكان يشكو ظروف

السجن غير اآلدمية

ما كتبته ماهينور املصري

بعد خروجها من السجن
يواجه الصحافي العراقي املعروف بمشاركته في أشهر تحقيق استقصائي في العالم 

)أوراق بنما( منتظَر ناصر، ضغوطات غير مسبوقة من شأنها أن تهدد حرية التعبير 

وأن تكمّم األفواه الحرة، بسبب تقرير نشره في صحيفة »العالم الجديد« اإللكترونية، 

أشار فيه الى وجود »فساد في هيئة اإلعالم واالتصاالت« بالعراق، كاشفاً عن »عالقات 

الفضائيات  بترددات  والتالعب  النقال  الهاتف  بشركات  املشبوهة  الهيئة  رئيس 

واإلذاعات«.

»الفصل«  بـ  وتهديده  العراقي،  اإلعالم  بشبكة  عمله  من  طرده  تم  الذي  ناصر، 

رئيس  قبل  من  الجديد«،  »العالم  لصحيفة  االلكتروني  املوقع  وبحجب  العشائري، 

الهيئة صفاء الدين ربيع التابع لحزب الدعوة، والذي يصرّ على إدانته في املحكمة وفق 

قانون قديم سنّه حزب البعث في عام 1969 وال يزال ساري املفعول، سيمثل للمرافعة 

العلنية يوم االثنين املقبل. يُذكر أن الصحافي منتظر ناصر فقد ثالثة من أسرته بعد 

إعدامهم على يد النظام السابق بسبب انتمائهم إلى حزب الدعوة، فضال عن سجن 

يقرر  أن  قبل  البالد طوال سنوات من حكم صدام،  وعائلته خارج  والده وتشرده هو 

العودة العام 2003.

من صفحة Ali Alsumery )عن فايسبوك(

آب/   9 يوم  األخيرة  محاكمته  جلسة  في  )شوكان(  زيد  أبو  محمود  الصحافي  املصور  ظهر 

أغسطس، مُنهك القوى، يبدو عليه اإلرهاق واإلجهاد، السيّما في ظل ما يعانيه داخل زنزانته بسجن 

ملحامي  حديثه  خالل  شوكان،  اشتكى  الزجاجي،  القفص  داخل  ومن  آدمية..  غير  أوضاع  من  طرة 

مرصد »صحفيون ضد التعذيب« علي الحلواني، من تزايد عدد النزالء معه بالزنزانة، الذي وصل 

حد التكدّس، األمر الذي يزيد من  الحر الشديد، خاصةً مع عدم وجود مراوح كافية في السجن، 

إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنبعث من حمامات الزنزانة، بسبب عدم تنظيفها.

رابعة  اعتصام  فض  عملية  وتوثيقه  تصويره  أثناء  »شوكان«  على  القبض  األمن  قوات  وألقت 

العدوية منذ 3 سنوات، في آب/ أغسطس 2013، ليحبس بعدها احتياطياً بتهمة االنتماء إلى جماعة 

اإلخوان املسلمين واالشتراك في اعتصام مسلح.

من موقع »صحفيون ضدّ التعذيب«

سنة وثالثة شهور.. عدّوا بسرعة مش علشان السجن تجربة سهلة، بس علشان الواحد محظوظ 

إنه كان مُحاط بأعظم عائلة وصحاب ورفاق.. السجن أكتر مكان يقدر يقولّنا أننا في املكان الصح.. 

الظلم اللي الواحد شافه جوّا السجن للجنائيين والسياسيين يخلّينا نعرف أننا في األغلب في املكان 

األصح.. الدولة املسعورة اللي بتاكل والدها علشان مصلحة السلطة عمرها ما تقدر تكمل وتقف.. 

في سنة و3 شهور عدد املقبوض عليهم زاد، بنشْحت على قرض صندوق النقد الدولي اللي حيخلّينا 

نشحت.. أسعار بتغلى، جزيرتين فجأة صحينا لقيناهم بيقولولنا مش بتاعتكم وكأننا ضيوف في 

البلد، مش الزم نعرف بمفاجآت السلطة.. دوالر سعره بقى مش مفهوم ودولة بقت أهشّ من أي وقت 

بس سانّة أسنانها علينا وبتحاول تخوّفنا أو تخلّينا نفقد األمل.. بس احنا مش حنخاف ومش حنفقد 

يتسدّد.  والزم  دفعته  ناس  ثمن  وفي  أحسن،  تبقى  حياتهم  تستاهل  ناس  في  لسه  علشان  األمل.. 

في ناس كتير عايزة أكتب الحرية ليهم باالسم )...( آالف يستاهلوا الحرية وحيوصلولها لو احنا 

صدّقنا في قدراتنا وراجعنا غلطاتنا وقررنا إننا مش حننهزم.

من صفحة ماهينور املصري )عن فايسبوك(

13449 ــدد  ــع ال ـ   2016 آب   25

Thursday August 25, 2016

ــر،  ــي بــحــمــاس كــب

فريق  مشجّعو  تجاهل 

االسكتلندي  »سيلْتيك« 

ــاد  ــح ــرات االت ــذي ــح ت

القدم  لكرة  األوروبـــي 

رفع  عدم  ضرورة  بشأن 

الفتات  أو  شعارات  أي 

برفع  وقاموا  سياسية، 

الفلسطينية  ــالم  األعـ

 Free Palestine وجملة

أمام  فريقهم  مباراة  خالل 

فريق هبوعيل اإلسرائيلي 

 / آب   17 األربعاء  يوم 

ضمن   ،2016 أغسطس 

التمهيدي  الدور  مباريات 

ــا.  أوروب أبطال  ــدوري  ب

بفوز  انتهت  ــاراة  ــب امل

االسكتلندي  الفريق 

بخمسة  األرض  صاحب 

أهداف مقابل اثنين.

األولى  املرة  هذه  ليست 

التي يُظهِر فيها الجمهور 

مع  تضامنه  االسكتلندي 

الفلسطينية،  القضية 

وقد اضطر من قبل لدفع 

نحو  بلغت  مالية  غرامة 

استرليني  جنيه  ألف   16

للسبب   2014 عـــام 

نفسه.
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