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بهدوء

والفقر

املبكر على الفتاة واألســرة واملجتمع،
لكننا وجــدنــا أن الـنـســاء األك ـبــر سنًا
كـ ـن ــا ي ـش ـج ـع ــن عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــزواج امل ـب ـكــر
بحجة أن األهــل متعبون ماديًا وغير
قادرين على تحمل عبء فرد من أفراد
األسـ ــرة أو أن الـ ــزواج سـيـكــون سترة
لـلـفـتــاة بـحـيــث ال تـتـعــرض للتحرش
أو ال تخوض تجربة قد تكون فاشلة
مــع ش ــاب ،أمــا الفتيات األصـغــر سنًا،
أي مــا بــن الـفـئــة الـعـمــريــة  11إلــى 13
سنة ،فكن فتيات غير ناضجات وغير
مــدركــات ملــا يـجــري مــن حولهن .لذلك
لــم يـكــن بـمـقــدورهــن ق ــول ال فــي وجــه
األهــل وهــن محكومات بــإرادتـهــم .أما
الفتيات من الفئة العمرية بني  14إلى
 17سـنــة فـهــن كـنــا ق ـ ــادرات عـلــى قــول
ّ
كلمة ال للزواج املكبر ،لكنهن كن أيضًا
ف ــي ن ـهــايــة األم ـ ــر م ـح ـكــومــات ب ـ ــإرادة
األهل.

وزي ـ ــزون واب ـط ــع وال ـغ ــاري ــة الـشــرقـيــة
وصيدا.
وف ـ ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي (الـ ــريـ ــف ال ـش ـمــالــي
الـغــربــي للعاصمة) ،اتفقت األط ــراف
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـه ــدن ــة ال ـت ــي شـمـلــت
امل ــدي ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـلــدتــي كـفــريــا
وال ـ ـ ـفـ ـ ــوعـ ـ ــة فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ع ـلــى
ت ـمــديــدهــا ي ــوم ــا إض ــاف ـي ــا .وكـ ــان من
امل ـف ـت ــرض أن تـنـتـهــي ال ـه ــدن ــة ال ـيــوم
ال ـس ـب ــت ،وأص ـب ـح ــت ن ـهــاي ـت ـهــا بـعــد
التمديد حتى يــوم غــد .وفــي م ــوازاة

متفرقات

التراجع السعودي «الغبي»...
طلقة في الفراغ
ناهض حتر
فاجأ وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبير،
مضيفيه ال ــروس بالعودة إلــى املــربــع األول من
البحث في األزمــة السورية ،فأعلن أنه ال مكان
للرئيس بشار األسد في الحل.
تصريح يأتي خارج السياق؛ فال حل في سوريا
مــن دون ح ــوار مــع ن ـظــام مــوجــود ق ــوي يلتف
حول األســد ،وال يوجد بديل رئاسي باعتراف
األميركيني .وفي الواقع إن قضية رئاسة األسد
أصبحت وراء ظهر جميع األطراف .أكثر ما هو
م ـطــروح لـلـتـفــاوض تقصير الـفـتــرة الــرئــاسـيــة،
وإجراء انتخابات مبكرة.
خــال شهر تموز املنصرم ،حدثت اختراقات
جدية على مسار الحل .فجأة ،جاءت تصريحات
الـجـبـيــر ،امل ـضــادة ،فأغضبت وزي ــر الخارجية
ال ــروس ــي س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،ح ـتــى خ ــرج عن
املألوف .ألقى بقلمه على الطاولة ،وتمتم غاضبًا
بالروسية .هل قال حقًا« :أيها العاهر الغبي»؟
ثالثة عوامل قد تكون مجتمعة أو منفردة ،وراء
تصريحات الجبير العدائية التي أزعجت الروس،
ّ
ووترت أجواء اللقاء بني الجبير والفروف:
الـعــامــل األول يتعلق بــالـخــافــات داخ ــل العائلة
املالكة؛ فمن املعروف أن مهندس االختراقات في
العالقات السعودية ـ الروسية هو ولي ولي العهد،
وزيــر الــدفــاع ،محمد بن سلمان .ومــن الواضح
أنه اندفع في الترتيبات والوعود خارج اإلجماع
ُ
السعودي .وبن سلمان يتحرك نحو وراثة امللك،
وهو يجمع األوراق املحلية واالقليمية والدولية،
لكي يحل ملكًا محل أبيه ،بينما يعترضه ولي
العهد محمد بن نايف ،وآخرون ،ما ألهب نقاشًا
ح ــول ت ـع ـهــدات ب ــن س ـل ـمــان ،ج ــرى تـجـمـيــدهــا
بإعالن الجبير التراجع في ما يخص حل امللف
السوري بالتعاون مع الرئيس األسد.
الـعــامــل الـثــانــي يتعلق بتركيا الـتــي لــم تتحرك
قيد أنملة باتجاه التفاهم على الحل السوري،
ما جعل السعوديني يعتقدون أنهم تقدموا أكثر
مما يجب ،وأنــه ،من خــال التفاهم مع األتــراك،
يمكنهم تحصيل ما هو أفضل.
ال ـعــامــل ال ـثــالــث يـتـعـلــق بــامل ـكــاســب الـعـسـكــريــة
السعودية في اليمن.
لكن الحقائق التي دفعت اململكة نحو تحسني
عالقاتها مع موسكو ،ال تــزال قائمة وحاكمة،
وال يمكن لعاقل أن يتصور أنه يمكن تجزئتها؛
ّ
فـهــي ،عـنــد ال ــروس ،ومــوضــوعـيــا ،تـشــكــل سلة
واحدة:
ً
أوال ،املصلحة املشتركة في ضبط أسعار النفط،
ومــواج ـهــة ت ـحــدي ش ــرك ــات الـنـفــط املـسـتـخــرج

ذلــك ،قــام مسلحو وادي بــردى بقطع
امل ـيــاه عــن الـعــاصـمــة أم ــس مطالبني
بـ ــوقـ ــف ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـت ــي
يـ ـخ ــوضـ ـه ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وحـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
على الــزبــدانــي .وفــي بـيــان صــدر عن
«م ـج ـل ــس م ـج ــاه ــدي وادي بـ ـ ــردى»،
أع ـلــن املـسـلـحــون أن ـهــم سـيــواصـلــون
ق ـط ــع امل ـ ـيـ ــاه ح ـت ــى «انـ ـسـ ـح ــاب آخ ــر
عـنـصــر مــن الـجـيــش وح ــزب ال ـلــه من
امل ــدي ـن ــة» .إلـ ــى ذل ـ ــك ،ش ـه ــدت امل ـ ــزارع
املـحـيـطــة بـمــديـنــة دوم ــا فــي الـغــوطــة

مــن الصخر الــزيـتــي .وه ــذه تحتاج إلــى تعاون
روس ــي ـ ـ س ـعــودي مـكـثــف ،ال يمكن أن يكون
خ ــارج الـتـفــاهـمــات الـسـيــاسـيــة ،وذل ــك الرتـبــاطــه
بمناقشات ومقاومة ضغوط أميركية ،وإعــادة
ترتيب العالقة النفطية مع إيران ...الخ.
ثانيًا ،هناك فــارق نوعي بني الوضعني التركي
وال ـس ـعــودي فــي مــا يتصل ب ـســوريــا؛ ال ّ
تمس
الحرب السورية اململكة مباشرة ،إال من زاوية
التهديد الــذي تمثله داعــش ،ما يجعل االقتراح
الــروســي بالتفاهم والتحالف مــع ســوريــا ضد
داع ــش هــو االق ـت ــراح األن ـســب لـلـمـمـلـكــة ،بينما
تــواجــه تركيا التحدي الـكــردي املتعدد األوجــه.
وه ــي تـعــانــي مــن مـشــاكــل خــارج ـيــة وداخ ـل ـيــة،
أمنية وسياسية ،تمنعها من االنخراط في حل.
وه ــذه نقطة ضعف تركية ،فــي مواجهة نقطة
قوة سعودية.
ث ــال ـث ــا ،االن ـ ـجـ ــازات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـس ـعــوديــة في
اليمن ال تعدو أن تكون مــزيـدًا مــن ال ـتـ ّ
ـورط .لن
يـتــم الـحـســم الـسـيــاســي بــال ـقــوة ،وسـتـتــواصــل
استنزاف هي ميدان الحوثيني األفضل
حــرب
ٍ
عسكريًا .الورطة السعودية في اليمن تتعمق،
ُ
تستهلك اليمن
ومن دون حل سياسي سوف
قدرات اململكة ،العسكرية واملالية.
ال غـنــى لـلــريــاض ومــوسـكــو عــن بـنــاء عــاقــات
ثـنــائـيــة وثـيـقــة ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة .فـبــإضــافــة
إلــى ملف أسعار النفط ،وتحدي نفط الصخر
الــزي ـتــي ،ه ـنــاك مـلـفــات أســاس ـيــة ،مـنـهــا حــاجــة
املـمـلـكــة ال ــى ال ـس ــاح ال ــروس ــي ،وال ـت ـع ــاون في
ب ـنــاء م ـفــاعــات ن ــووي ــة ،وت ــأم ــن مـظـلــة حـمــايــة
نحو «التمدد اإليــرانــي» ،والتوصل إلى حل في
اليمن .وبالنسبة إلــى ال ــروس ،فإضافة إلــى أن
ه ــذه املـلـفــات ال ـتــي تـعـكــس ،أي ـضــا ،مصالحهم
الـخــاصــة ،هناك ملف اإلره ــاب .تريد موسكو،
من خالل عالقاتها بالسعودية ،تأمني أراضيها
من املنظمات االرهابية التي تحركها السعودية،
ل ـك ــن وق ـ ــف الـ ـح ــرب ع ـل ــى سـ ــوريـ ــا ،وتـصـفـيــة
املنظمات االرهــابـيــة فــي هــذا البلد ،هما قضية
أمن قومي للروس أيضًا ،إضافة الى العالقات
التحالفية مع ســوريــا ،واالستثمارات النفطية،
وميناء طرطوس الخ.
فــي الـخــاصــة ،ال يمكن للعالقات السعودية ـ
الروسية أن تتطور من دون حل امللف السوري،
وال حل لهذا امللف ،موضوعيًا ،إال تحت سقف
الــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد ،مــا يـجـعــل تصريحات
الجبير طلقة في الفراغ.

ال ـش ــرق ـي ــة م ــواجـ ـه ــات بـ ــن ال ـج ـيــش
ومسلحي «جيش اإلسالم» تخللتها
رم ــاي ــات مــدفـعـيــة عـلــى مـ ــزارع عالية
املالصقة للمدينة.
مــن جهة أخ ــرى ،سقطت قذيفة هــاون
بالقرب من ساحة املحافظة في دمشق،
مصدرها الغوطة الشرقية .بالتوازي،
ّ
كثف الجيش قصفه املدفعي والجوي
على مدينة داريا في الغوطة الغربية،
م ــا أدى إل ــى ت ـق ــدم طـفـيــف ل ـلــوحــدات
ال ــراج ـل ــة لـلـجـيــش ،إض ــاف ــة إل ــى مقتل
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وجــرح عدد من املسلحني .كذلك دارت
اشتباكات مماثلة على طريق زاكية ـ
خــان الشيح وقرية حسنو في الريف
الجنوبي الغربي للعاصمة.
وف ــي الـقـنـيـطــرة (ج ـن ــوب ــا) ،اسـتـهــدف
الـجـيــش آل ـيــات للمسلحني بــواسـطــة
صــواريــخ موجهة فــي الـتـلــول الحمر
ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة أبـ ـ ـ ــو شـ ـبـ ـط ــة فـ ـ ــي ال ــري ــف
الشمالي الشرقي للمحافظة ،ما أدى
إلى تدمير تلك اآلليات ومقتل وجرح
عدد من املسلحني.

الفروف :ال يمكن ترك الوضع
السوري كما هو
أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفروف أن ترك الوضع في سوريا كما هو
أمر غير مقبول.
وأضاف ،مخاطبًا أعضاء وفد لجنة املتابعة
ملؤتمر «الـقــاهــرة ّ ،»2أن «هــذه الــزيــارة إلى
موسكو ليست األولى لكم ،لكن ما ّ
يميزها
عن لقاءاتنا السابقة هو أننا نجتمع هذه
امل ــرة فــي جـ ّـو مــن التفاهم املشترك يجمع
عـلــى أن الــوضــع الـحــالــي فــي ســوريــا غير
مقبول».
وتابع« :في هذه األيام تسعى روسيا بجانب
دول املنطقة والواليات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروبي إلى املساهمة
فــي توحيد كــافــة قوى
املعارضة السورية من
أجــل استئناف عملية
جنيف».
بــدوره ،قال هيثم مناع
ّإن امل ـعــارضــة ال ـســوريــة تـشــاطــر الـجــانــب
الروسي ثقته بأن الحل العسكري ال يمكن
أن ي ــؤدي إل ــى أي نتيجة« :إن ـنــا نعتقد أن
الـجـبـهــة امل ــؤي ــدة لـلـحــل الـسـيــاســي ســوريــا
وإقليميًا ودوليًا تتسع» .ورأى أنــه ظهرت
ه ـن ــاك ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة إلنـ ـج ــاح ال ـجـهــود
الــرام ـيــة إل ــى تحقيق ه ــذا ال ـحــل ،وه ــو أمــر
يـتـطـلــب م ــن ال ـس ــوري ــن أن ي ـك ــون ــوا أكـثــر
عقالنية وواقعية من أجل الوصول إلى حل
قابل للتحقق.
(األخبار)

وفد إعالمي مصري في
دمشق
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ أكـثــر مــن عــامــنّ ،
يلبي
وفد إعالمي مصري دعوة سورية لزيارة
دم ـش ــق م ــن أج ــل ال ــوق ــوف ع ـلــى ت ـط ــورات
األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة .وه ــي دع ــوة ج ــاءت
بالتنسيق مــع وزارة الخارجية املصرية.
وسـيـلـتـقــي ال ــوف ــد اإلع ــام ــي ال ـ ــذي يـضـ ّـم
صحافيني مــن مؤسسات مثل «األه ــرام»
و«األخبار» وعددًا من إعالميي الفضائيات
الخاصة ،بالرئيس السوري بشار األسد،
وبعدد من كبار املسؤولني السوريني.
(األخبار)

ّ
متمسكة
خوجا :روسيا ليست
بشخص األسد
أع ـلــن رئ ـيــس «االئـ ـت ــاف» امل ـع ــارض خــالــد
خ ــوج ــا ،غ ــداة لـقــائــه م ــع م ـســؤولــن روس،
ّأن مــوسـكــو «لـيـســت مـتـمـسـكــة بشخص
(ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري) ب ـش ــار األس ـ ـ ــد» ،بل
بالدولة السورية.
وق ــال خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ،أم ــسّ ،
«إن
النظام ال ــذي انسحب أم ــام داع ــش وسلمه
العديد من املناطق االستراتيجية واستورد
ميليشيات طائفية لقتل الشعب السوري...
هو مصدر لإلرهاب وللفوضى في املنطقة،
وبــال ـتــالــي ال يـمـكــن أن ي ـكــون شــريـكــا في
محاربة االره ــاب» .وكانت املتحدثة باسم
الـخــارجـيــة الــروسـيــة ،مــاريــا زخ ــاروف ــا ،قد
قالت لوكالة «فــرانــس ب ــرس»« :لطاملا قلنا
إن ـنــا ال نــدعــم االسـ ــد شـخـصـيــا ب ــل نــدعــم
الرئيس السوري املنتخب شرعيًا».
(األخبار ،أ ف ب)

