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سياسة
الفرنسي بالقول« :أعلن إضرابي عن
الطعام ملدة ثالثة أيــام بــدءًا من اليوم
الخميس  4آب .»2016
ُ
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـص ـف ـح ــة
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـ ـجـ ــورج ع ـب ــد الـ ـل ــه عـلــى
«فايسبوك» ،فقد انضم إلى مبادرته
عـ ـش ــرة م ـع ـت ـق ـلــن فـ ــي «الن ـ ـم ـ ـيـ ــزان»:
«سـ ـت ــة م ــن االن ـف ـص ــال ـي ــن ال ـب ــاس ــك،
وأربعة معتقلني آخرين».
يذكر أن أكثر من  300أسير فلسطيني
في سجون االحتالل بدأوا إضرابات
مفتوحة عن الطعام.

مهنا ينسحب

في باريس ،جورج إبراهيم عبد الله،
املـعـتـقــل ف ــي فــرنـســا ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طلب
مــن إســرائـيــل منذ أكـثــر مــن  32عامًا،
إض ــراب ــا ع ــن ال ـط ـعــام مل ــدة ثــاثــة أي ــام
«تضامنًا مــع األس ــرى الفلسطينيني
ف ــي س ـج ــون االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي،
ورف ـض ــا لـسـيــاســة االع ـت ـقــال اإلداري
لألسير الفلسطيني بالل كايد وطلبًا
ل ـت ـح ــري ــره غ ـي ــر املـ ـ ـش ـ ــروط» .وصـ ـ ّـرح
ج ــورج عبد الـلــه مــن سجن النميزان

م ــن ج ـه ــة اخ ـ ـ ــرى ،وع ـش ـي ــة ان ـت ـخــاب
رئيس جديد للحزب السوري القومي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الحزب توفيق مهنا سحب ترشحه
إلى رئاسة الحزب ألن «فكرة الرئاسة
ال ـجــام ـعــة ال ـت ــي ق ــدم تــرشـيـحــه على
أساسها لــم تجد الـظــروف املناسبة
ل ـت ـح ـق ـق ـهــا وتـ ـك ــون ت ــرج ـم ــة ل ـش ـعــار
املــؤتـمــر ال ـعــام لـحــزب ق ــوي وف ـعــال».
وق ــال مهنا فــي بـيــان إنــه «فــي كتاب
تــرشـيـحــه ك ــان ي ـعــول ع ـلــى امل ـعــادلــة
الحزبية وليس الحسابية» ،لكنه لم
يتوصل إلــى هــذه النتيجة «فـكــان ال
بد من العزوف عن الترشح».
وبذلك ،تنعقد اليوم جلسة انتخاب
رئ ـيــس جــديــد لـلـقــومــي ،بـعــد إبـطــال
رئ ــاس ــة أس ـع ــد ح ـ ــردان نـتـيـجــة ق ــرار
مـ ـب ــرم م ــن امل ـح ـك ـمــة ال ـح ــزب ـي ــة ال ـتــي
أل ـغــت تـعــديــل الــدس ـتــور ال ــذي سمح
له بالترشح لوالية ثالثة .وسيدخل
أعضاء املجلس االعلى للحزب جلسة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ـ ـيـ ــوم ،ب ــوج ــود مــرشــح
رسمي وحيد هو مفيد القنطار .أما
املرشح الذي من املفترض أن يحظى
بدعم حردان ،فلم ُيكشف النقاب عنه
ب ـعــد ،رغ ــم أن ــه مــن املـتــوقــع أن يكون
الرئيس السابق للحزب علي قانصو،
الذي يمكنه أن يقدم ترشيحه اليوم.
(األخبار)

تقرير

ّتململ في قوى األمن
ركبولنا الطربوش!
فيفيان عقيقي
ت ـ ـسـ ــود حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـت ـم ـل ـم ــل وراء
ّ
ّ
العامة لقوى األمن
املديرية
جــدران
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،والـ ـسـ ـب ــب اس ـت ـض ـع ــاف
عـ ـن ــاص ــره ــا ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم ال ـح ـل ـق ــة
األضـ ـع ــف ف ــي م ـلــف اإلن ـت ــرن ــت غـيــر
الشرعي .قبل أسبوع ،ادعى ّ
مفوض
ّ
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
الـ ـق ــاض ــي ص ـق ــر ص ـق ــر ع ـل ــى ث ــاث ــة
ضباط في قوى األمن الداخليً ،
بناء
عـلــى طـلــب الـنــائــب ال ـعــام التمييزي
الـقــاضــي سمير حـمــود ال ــذي أعطى
اإلذن بمالحقتهم ،فــي ج ــرم إهـمــال
وظيفتهم وعدم تنظيم محاضر في
ّ
ّ
حق أصحاب محطات اإلنترنت غير
الشرعي.
اس ـت ــدع ــي ال ـض ـب ــاط ال ـث ــاث ــة (وه ــم
ب ــرت ــب مـ ـت ــوسـ ـط ــة) إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق
بـ ـصـ ـف ــة «م ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــى ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم» ،ف ـي ـمــا
استبعد مسؤولو فصائل أخرى من
ّ
ضمنها بـيــروت حـيــث رك ــب توفيق
ح ـي ـس ــو املـ ـتـ ـه ــم ب ـم ـل ــف الـ ـ ـ «غـ ــوغـ ــل
كاش» شبكته.
ازدواج ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ـقـ ـض ــاء فـ ــي ال ـت ـعــاطــي
مــع املـلــف ت ـطــرح س ــؤال ــن :األول عن
اس ـت ــدع ــاء ض ـ ّـب ــاط ب ــرت ــب مـتــوسـطــة
بـصـفــة امل ـ ّـدع ــى عـلـيـهــم ،فـيـمــا املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـه ـي ـئ ــة أوجـ ـ ـي ـ ــرو املـ ـس ــؤول ــة
ّ
ق ــان ــون ــا ع ــن ت ــرك ـي ــب القـ ـط ــات ال ـب ــث
واإلرسـ ـ ــال يـسـتــدعــى بـصـفــة شــاهــد.
والثاني عن الهدف من تحميل آمري

ال ـف ـص ــائ ــل ذوي الـ ــرتـ ــب امل ـتــوس ـطــة
وغـ ـ ـي ـ ــر املـ ـتـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــن فـ ـ ــي مـ ـج ــال
االتـصــاالت عــبء ملف مسؤولة عنه
وزارة االتصاالت وهيئة أوجيرو.
ّ
عـمـلـيــا ،ت ـت ــوزع امل ـســؤول ـيــة ف ــي هــذا
امل ـل ــف ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن اإلدارات
ّ
كيفية إدخالها
واألجـهــزة ،بــدءًا مــن
ّ
إل ــى األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة وت ـخــطــي
ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك واألمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،م ـ ـ ــرورًا
ب ـن ـق ـل ـهــا ع ـب ــر األراضـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
ّ
إلــى املحطات في الـجــرود من «دون
ع ـل ــم» اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش وف ــرع
ً
املعلومات والـبـلــديــات ،وص ــوال إلى
تــرك ـي ـب ـهــا وإي ـ ـصـ ــال ال ـش ـب ـك ــات مــن
«دون علم» وزارة االتصاالت وهيئة
أوج ـ ـي ـ ــرو ب ــاعـ ـتـ ـب ــار الـ ـت ــركـ ـي ــب مــن
ّ
صالحياتهما.
ّ
األجواء في املديرية مشحونة ،هناك
خوف من أن يكون ما يحصل إجراء
ل ــ»تــرك ـيــب ال ـطــربــوش لـعـنــاصــرهــا»،
فيما يجزم املدير العام لقوى األمن
الداخلي ،الـلــواء ابراهيم بصبوص،
ع ــدم ت ــرك عـنــاصــره لـيـكــونــوا «كبش
ّ
محرقة» فــي هــذا املـلــف ،ويــؤكــد «أنــا
معكم» .وسبق لــه أن ّ
رد التهم التي
ّ
وجهت إلى عناصره خالل مداخلته
أم ــام لـجـنــة االت ـص ــاالت فــي حــزيــران
املاضي .يومها ،استند إلى املادة 25
من املرسوم الرقم  377الــذي يحصر
ّ
مـهـ ّـمــة مــراقـبــة امل ـحــطــات الــاسـلـكـ ّـيــة
ّ
ّ
وال ـخ ـصــوصـ ّـيــة والـسـلـكــيــة الــدولــيــة
بوزارة الدفاع الوطني واألمن العام.

الكوت  :1916إذالل الجيش البريطاني
عامر محسن
«ثغر البصرة الكفار محيطون به .الجميع تحت
السالح .نخشى على باقي بالد اإلسالم .ساعدونا
بأمر العشائر بالدفاع»
ُ
برقية أرسلت عام  1914من البصرة الى الشيوخ
والعلماء في العتبات املقدسة ومدن العراق

في بداية انخراط السلطنة العثمانية في الحرب ،حني
ٌّ
أعلن كــل مــن شيخ اإلس ــام فــي اسطنبول والسلطان
نــداء «الجهاد» ،موضحني أن قتال روسيا وبريطانيا
ّ
وفرنسا صار واجبًا على كل مسلم (وهو األمر الذي
ّ
ً
كــان األمل ــان ،على ما يبدو ،يعلقون عليه آم ــاال)؛ تقول
ّ
ّ
روايـ ــة غـيــر م ــؤك ــدة نقلها عـلــي الـ ــوردي أن السلطان
ّ
املـخـلــوع عبد الحميد حــزن وح ــل عليه الـتـشــاؤم حني
سـمــع بــالـخـبــر .ق ــال عـبــد الـحـمـيــد ّإن أخـ ــاه ق ــد أخـطــأ
ّ
ٌ
سالح
بإشهاره الجهاد ،معلقًا بما معناه ّأن «الجهاد»
ّ
وأنه كان ّ
يلمح
معنويُ ،وجد للتهديد وليس لالستخدام،
الـيــه لــدى مـفــاوضــة ال ـقــوى الـكـبــرى لـكــي يحصل على
ـروط أفضل وتنازالت ،ولكن من غير ّني ٍة بالتنفيذ،
شـ ٍ
ّ
ألنه يعلم ـ ـ على ّ
حد قوله ـ ـ ّأن املسلمني حول العالم لن
ً
ينتفضوا تلبية لنداء السلطان ،ولن تندلع الثورات ضد
األوروبيني ،بل سيقاتل املسلمون الهنود في وحداتهم
البريطانية ّ
ضد الخالفة كأن شيئًا لم يكن ،فيخسر هذا
ّ
السالح ،ألنه أهدر بال فعالية ،قيمته ومعناه الى األبد.
ّ
ّ
مهما يكن ،ال أن ّ
السلطنة قد حشدت ،خــال الحرب
ّ
ّ
ّ
سالح في يدها ،بما في ذلك الدين .التصوف
الكونية ،كل
ٍ
البكتاشي ،الذي كان قد ضعف دوره الحربي بعد نكبة
االن ـك ـش ــاري ــة ،اسـتـحـضــر م ــن جــديــد وأص ـب ــح شـيــوخ
ّ
ّ
ويتقدمون
يتجولون بني املعسكرات التركية
الصوفية
ال ــوح ــدات ف ــي س ـيــرهــا ،وق ــام ــت ال ـعــديــد م ــن املـ ــدارس
الصوفية (كاملولوية) بتأسيس أف ــواج مقاتلة ّ
خاصة
ٍ
بها ،وقد أكرمها الجيش العثماني بأن سمح ألفرادها
بــارتــداء عمامة صغير ٍة ّ
تميزهم ،تــوضــع فــوق الخوذ
الحديديةّ .أما في العراق ،حني احتدم الغزو البريطاني،
فقد تـ ّـم ان ــزال العلم الـحـيــدري مــن على قـ ّـبــة املـقــام في
ُ
ّ
الــنـجــف ،وأرس ــل الــى بـغــداد لترفعه الــوحــدات املدافعة
(وقد تزامن وصوله مع الهزيمة األولى للبريطانيني في
املدائن ،وزوال الخطر عن العاصمة).
فــي الـكـتــابــات الـبــريـطــانـيــة عــن حملة ال ـع ــراق وهزيمة
ً
ّ
الـكــوت ،تتركز السردية ع ــادة على حصار تاونشند
وف ــرقـ ـت ــه داخ ـ ـ ــل امل ــديـ ـن ــة ،والـ ـ ـج ـ ــوع ال ـ ـ ــذي أص ــاب ـه ــم،
واالستسالم واقتياد الجنرال البريطاني الى اسطنبول.
غـيــر ّأن الـحـصــار فــي حـ ّـد ذات ــه ،يـصـ ّـر امل ـ ّ
ـؤرخ ادوارد
اريـكـســون ،كــان جــزءًا بسيطًا مــن لــوحـ ٍـة أوســع ،حتى
باملعنى العسكري البحتّ ،
تفسر هزيمة بريطانيا في
جـنــوب الـعــراق عــام  :1916ايـقــاف القائد التركي نور
ّ
املتحركة
الدين باشا لقوة الغزو في املدائن ،ثم الحرب
ّ
ّ
ال ـتــي شــنـهــا عـلــى تــاونـشـنــد املـنـسـحــب ،حــتــى وصــل
الـكــوت وحــوصــر فيها؛ واملــواجـهــة األه ـ ّـم واألكـبــر التي
دارت ـ ـ أثناء الحصار ـ ـ على مجرى دجلة بني القوات
العثمانية والفرق البريطانية التي كانت ّ
تتقدم النجاد
تــاونـشـنــد (خ ـســر الـبــريـطــانـيــون ف ــي ه ــذه امل ـح ــاوالت
وحــدهــا ،وسلسلة مــن املــواجـهــات الـخــاســرة ،أكثر من
عشرين ألــف جندي ،وقــد جــرت آخــر هــذه املعارك في
ّ ّ ّ
ً
حية ،أقل من ثالثني ميال جنوبي
 22نيسان في الفل
ُ
الكوت؛ وكان في وسع البريطانيني املحاصرين سماع
ً
أصــوات املــدافــع من بعيد ،ما مألهم أمــا ،سرعان ما
ّ
تحول الى خيبة ويأس حني خفتت أصوات املعركة ولم
تأت النجدة ،فاستسلموا بعدها مباشرة).
ِ
ّ
حني ّ
يتحصن في الكوت وأن يسمح
قرر تاونشند أن
للحصار العثماني باإلطباق عليه ،بدا الخيار منطقيًا
في حينه :الكوت استراتيجية وتحمي الناصرية وجبهة
ّ ّ
فرق
الفرات ،اضافة الى البصرة ،وهو كان يعلم أن عدة ٍ
بريطانية صارت في البحر ،في طريقها الى العراق ،من
ّ ّ
أجــل اسناده واإلكـمــال الــى بغداد؛ حتى أنــه أمــر ،طوال
حصص غذائية كاملة
الخمسني يومًا األولــى ،بتوزيع
ٍ
ّ
على الجنود ،ولم يكن في خلده أنه سيجد نفسه ـ ـ بعد
خمسة أشهر ـ ـ خائفًا جائعًا ،يحيط به األعــداء ومعه
أكثر من عشرة آالف رجـ ٍـل نفدت مؤونتهم وأرهقهم
القنص.
يـمـكــن ال ـق ــول ّأن أن ـ ــور ب ــاش ــا ،وزي ـ ــر ال ـح ــرب وأقـ ــوى

شخصية فــي «االت ـح ــاد وال ـتــرقــي» ،قــد أض ــاع الـعــراق
ّ
مرتني .األولى كانت قبل بدء الحرب ،حني قام بتفكيك
ّ
ً
الجيش الرابع العثماني (وهو أصال من أقل الجيوش
العثمانية عددًا وتجهيزًا ،وال يكفي للدفاع عن الجبهة
العراقية) وإرسال فرقه الى القوقاز واألناضول ،تاركًا
ً
فرقة واحدة ،ناقصة العدد ،للدفاع عن البصرة وبغداد
ّ
ً
ـ ـ بدال من تحصني شط العرب على طريقة الدردنيل،
ّ
ومنع البريطانيني من اإلنــزال فيه .لهذا السبب تمكن
الـبــريـطــانـ ّـيــون مــن االس ـت ـيــاء عـلــى الـبـصــرة والـقــرنــة،
ّ
ّ
وتقدم تاونشند بسرعة حتى وصل الى أبواب بغداد،
ولــوال املـســانــدة العشائرية العراقية فــي بــدايــة الحرب
ّ
واملتطوعني املحليني ،لكان تـقـ ّـدم البريطانيني أســرع.
بحسب علي الوردي ،يبدو أن الخيالة العشائرية لعبت
دورًا فــي امل ـع ــارك فــي مـنــع الـبــريـطــانـيــن مــن الـحــركــة
واالل ـت ـف ــاف ع ـلــى ال ـع ـث ـمــان ـيــن ،ف ـك ــان ال ـش ـيــخ عجمي
ً
ال ـس ـعــدون ف ــي مـعــركــة الـشـعـيـبــة ،م ـث ــا ،يـمـنــع ســاح
الفرسان البريطاني من املـنــاورة ،وي ـ ّ
ـرده حني يحاول
تطويق الجيش ،وقد أتقن خيالة املنتفق وباقي العشائر
ّ
ّ
ـات لتجنب قصف املدفعية،
فــن الـتـفّـ ّـرق الــى ً مـجـمــوعـ ٍ
ثــم الـتـكــتــل فـجــأة لحظة الـهـجــوم ّ
(ورب ـمــا كــان اعتياد
ّ
املتحركة أحد أسباب نفورهم من
العشائر على الحرب
الحرب الدفاعية والخنادق وضــرورة الصبر في وجه
نيران العدو).
ً
أضاع أنور باشا العراق ثانية حني انتشى بعد معركة
ً
الكوت ّ
فقرر ،بدال من تعزيز الجبهة العراقية والزحف
نحو البصرة ،إرســال فيلقني الى ايــران ،تنفيذًا لحلمه
ٌ
جيش عثماني .فبقي فيلق
بــدخــول الهند على رأس
ٍ ً
غزو جديدة ،على
قوة
ليواجه
واحد في جنوب العراق
ٍ
رأسها الجنرال مــود ،تفوقه حجمًا بأربعة أضعاف.
ّ
على ّ
الرغم من ذلك ،أثبت العثمانيون في العراق أنهم،
م ــا أن يـحـظــوا ب ــدع ـ ٍـم وت ـكــافـ ٍـؤ عـ ــددي ،حـتــى يـهــزمــوا
البريطانيني ،بل وكانت خسائرهم ،خاصة في املعارك
ّ
الدفاعية ،أقل بكثير من خسائر خصمهم األوروبــي.
ّ
امل ـث ـيــر اي ـض ــا ه ــو أنـ ـه ــم ك ــان ــوا ،ف ــي ج ــوان ــب ك ـث ـيــرة،
يـطـ ّـبـقــون «ال ـح ــرب ال ـحــدي ـثــة» أك ـثــر م ــن الـبــريـطــانـيــن،
فكان العثمانيون معتادين على التنسيق بني املشاة
واملدفعية ،وكانوا ـ ـ بفضل التدريب األملاني ـ ـ أمهر من
البريطانيني في حفر الخنادق واالستحكامات ،وأكفأ
منهم في السير السريع.
هــذا مــا حــدث فــي معركة املــدائــن ،حــن أقــام نورالدين
باشا خنادقه مباشرة أمام ايوان كسرى األثري ،وقد
حشد الفرق التي وصلت للتو من األنــاضــول ،ليهزم
ّ
تاونشند الواثق ويكسره ويدفعه الى االنسحاب حتى
ال ـكــوت .عشية املـعــركــة ،كـتــب تــاونـشـنــد فــي مــذكــراتــه
ّ
مـسـتـخــفــا ب ـخ ـص ـمــه ،وهـ ــو ال ي ـع ــرف ّأن ن ــورال ــدي ــن،
كالكثير مــن الـقــادة العثمانيني يومها ،كــان عسكريًا
محنكًا ،قاتل لسنوات في حروب البلقانّ ،
وتمرس في
ُ
حروب العصابات ضد اليونانينيّ ،ثم أرسل الى حرب
اليمن القاسية ،قبل أن تندلع الحرب األولى ويلمع نجمه
في القوقاز ضد الروس (وهو لم يزل برتبة كولونيل).
حني ّ
اشتد الحصار على تاونشند ،كان اتصاله الوحيد
بــالـعــالــم ال ـخــارجــي ي ـتـ ّـم عـبــر ج ـهــاز رادي ـ ــو ،يـتــراســل
بواسطته مــع الـقـيــادة ،وقــد ازداد ،مــع الــوقــت ،سخطه
من أهل الكوت العرب ،واعتبر أنهم جميعًا جواسيس
ينقلون املعلومات الى العدو (كتب في مذكراته ما معناه
ّ
أنه ال يمانع لو مات كل رجالهم في الصحراء) .حاولت
حلول غير
القيادة البريطانية ،في نهاية األمر ،اعتماد
ٍ
تقليدية ،كمحاولة رشــوة القائد التركي ،خليل باشا
ـ ـ عبر «لــورنــس الـعــرب» تحديدًا ،ولكن العثمانيني لم
ً
يقبلوا اال باستسالم الفرقة البريطانية كاملة ،وهو
ما حصل في  29نيسان  .1916لم يكن العراق يومًا
اقـلـيـمــا محظيًا فــي الـعـهــد الـعـثـمــانــي ،بــل ك ــان طرفيًا
ً ّ
ومـهـمــا حــتــى فــي ّأي ــام الـحــرب (لــم يفتتح أول شــارع
حديث فــي بـغــداد ،شــارع الرشيد ،حتى  ،1916وهــذه
عاصمة االقليم ومــركــزه االداري) .كــان العثمانيون،
ّ
في اآلن ذاتــه ،يـعــادون أغلب سكان الـعــراق ،العشائر،
ً
بدال من استثمار املجتمع بشكل كفوء في وجه الغزو
(كما حدث في اسطنبول خالل حملة غاليبولي) .على
الرغم من ذلك ،كان العراق مسرحًا ألكبر االنتصارات
العثمانية في الـحــرب ،وقــد اصطدم العراقيون ،للمرة
ّ
ّ
سيتكرر في بالدهم كل
ـزو غربي
األول ــى ،بمشهد غـ ٍ
بضع سنوات.
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