
مجد كيّال

كاتب فلسطيني من حيفا

يتجادل الزمان واملكان على دورهما في التاريخ. إن اتسعت رقعة األحداث 

الجغرافيّة، يُصبح املكان فضفاضاً بينما يثبّت الزمان بصمته يوماً وعاماً 

واحــدٍ، يشحذ  مكانٍ  بعواصفه على وجه  الزمان  مرّ  باملقابل، كلّما  وقرناً. 

بصورٍ  مــأى  الفلسطينيّة  القضيّة  التاريخ.  قلب  في  مكانته  املكان  هــذا 

حادّة لأماكن، حيث ان بيروت أو غزّة ليستا اسمين ملدينتين بقدر ما هما 

عنوانان لفصولٍ في كتاب تاريخ فلسطين. وال يُفترض بعبء املكان هذا 

أنْ يفاجئ إن تذكّرنا أن قضيّتنا، في نهاية املطاف، هي صراع على األرض. 

هذه املالحظة ال بدّ من أن تكون نقطة االنطالق حين نكتب عن القدس – 

املدينة التي تحوّلت إلى الفصل األكثر جوهريّة في قصّة فلسطين.

إذا  تستطيع  التي  الناعمة  خاصرتها  الغربيّة،  الضفّة  بوّابة  القُدس 

إلى  لحم  بيت  )من  الضفّة  جنوب  تقطع  أن  بإصبعيك  عليها  شــددْت  ما 

الخليل( عن شمالها )من رام الله إلى جِنين مروراً بنابلس(.  وهذه البوابة 

 ،1967 عــام  املحتلّة  وتلك   1948 عــام  املحتلّة  األراضـــي  بين  الجغرافيّة 

دولة  على حدود  الصراع  من  السياسي  الحدث  انتقال  بوابة  هي كذلك 

الكاملة  فلسطين  أرض  على  االستعمار  وجود  على  الصراع  إلى  الهزيمة، 

الدولة  القهر. من جهة اإلسرائيليين، فقد وصل شأن  كسلطةٍ جوهرها 

نعلم  كما  يعلمون،  وهــم  نهايته،  إلــى  الــواقــع،  أرض  على  الفلسطينيّة، 

نحن، أن كل الخطوات الدبلوماسيّة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية 

بشكلٍ »أحادي الجانب«، إنما هي سير مستقل في غرفةٍ وضع جدرانها 

أن  يمكن  الــذي  الوحيد  النضال  منفذ  الــقــدس،  وبقيت  اإلسرائيليّون. 

يخترق منه غرفة هزيمة 1967 االسمنتيّة، ويعود إلى األرض كلّها.

عزل الديني عن املدني

عربياً، طُرح نقاش جدّي وحاد على اثر العملية التي نفّذها غسّان وعُديّ 

أبو جمل بسبب استهدافها كنيسا يهوديّا. ومن دون التوقّف عند وجهات 

النظر، حتّى تلك املستفزّة، فأهميّة النقاش نابعة باألساس من أن هذا الحدث 

ليس عادياً، ويجب أال يكون، كما هو ليس بعاديّ تدمير 203 مساجد خالل 

ياسين  أحمد  الشيخ  اغتيال  عادياً  وال كما كان  غــزّة،  في  أقلّ من شهرين 

في  النقاش  اشكاليّة  لكنّ  الفجر.  من صالة  بعد خروجه  املسجد  باب  على 

حديث  غربيّ  نموذج  على  واعتماده  ديني  ديني/غير  ثنائيّة  على  ارتكازه 

يُعزل فيه الدينيّ عن املدني، متجاهاًل تمحور الحياة املدنيّة في حالة القدس 

الظروف  وليد  هو  القدس  في  بالديني  السياسي  واختالط  الالهوتي.  حول 

املوضوعيّة للمدينة، وليس شأن صعود التديّن واألحزاب الدينيّة فقط. 

املسجد  مكانة  حــول  أقــدم  نقاش  إلــى  العمليّة  حــول  النقاش  وينتمي 

ألجل  النضال  في  التركيز  كــان  وإن  الفلسطينيّة،  القضيّة  في  األقصى 

األقصى يحوّل القضيّة الفلسطينيّة إلى قضيّة دينيّة، وملاذا يستفز دخول 

مستوطن إلى األقصى مشاعر الناس فيخرجوا إلى الشوارع بينما يسود 

الصمت إزاء أفعال املستوطنين في الخليل أو استيالئهم على عكّا؟ هذه 

التي تُطرح من وجهة نظر وطنيّة علمانيّة، هي ضروريّة، ولكن  األسئلة، 

محاولة اإلجابة عنها بادعاء رمزيّة األقصى فقط هي محاولة غير ناضجة 

وال تفي بتسوية التناقضات في املواقف حول هوية القضيّة. الحقيقة، أن 

لأقصى والحرم الشريف أهميّة بالغة على الجغرافيا أواًل، من حيث املسعى 

محركاً  كونه  حيث  من  اجتماعيّة  وأهمية  املدينة،  لتقسيم  اإلسرائيلي 

للحركة االقتصاديّة في البلدة القديمة.

تعاطي آخر فُتات املدينة

يشكّل  وهو  تقريباً،  دونماً   15 الشريف  القدسيّ  الحرم  مساحة  تبلغ 

البلدة  صــدر  الحرم  بــاألســوار.  املحاطة  العتيقة  القدس  مساحة  خُمس 

القديمة، منه وإليه تُرفد حركة الناس في السوق املحيط الذي تعيش من 

رزقه آالف العائالت املقدسيّة وتتركّز فيه الحركة االقتصاديّة واالجتماعيّة 

وحركة السياحة، بما في ذلك حجّاج كنيسة القيامة. أي ان الحرم يشغل 

إلى حد كبير محرّك حياة املدينة في البلدة القديمة. 

في  موزّعين  فلسطينيّ  ألف   350 من  أكثر  القدس  في  يعيش  باملقابل، 

أرضها،  ومصادرة  خنقها،  جرّاء  تحوّلت  وأحياء  قرى  على  القدس  أشالء 

إلى  ملصلحتها..  تخطيط  أي  وانــعــدام  وعبرها،  حولها  الــشــوارع  وشــقّ 

غيتوهات فقر وبؤس تضربها الجريمة والعصبيّة املحليّة وغيرها من آفات 

املئة من  الفقر، 85 في  املئة من سكّان القدس تحت خطّ  التفقير. 75 في 

املحاصرة  قراهم  في  املخنوقون  وهــؤالء  الفقر.  خطّ  تحت  القدس  أطفال 

التي فقدت أي إمكانيّة للتطوّر، وتكدّست بيوتهم فوق بعضها من دون 

إمكانيّة نشوء أي حيّز مدنيّ اقتصاديّ، لم يبق لهم غير البلدة القديمة 

في  الصالة  الــقــدس.  فلسطينيي  من  املئة  في   10 من  أقــل  يسكنها  التي 

املسجد األقصى، وهذه حقيقة ال مفرّ منها، هي السبب املاديّ الوحيد الذي 

ال يزال يدفع عشرات آالف املقدسيين للخروج من أحياء الفقر املحاصرة 

للتواجد داخل األسوار وتعاطي آخر فُتات املدينة.

عمالق القُدس األكبر

سياق  في  يأتي  لكنّه  وحــده،  الشريف  الحرم  على  االستيالء  يُطرح  ال 

البلدة  فــي  خــاصــةً  الــقــدس،  فــي  األمـــالك  على  منفلتة  صهيونيّة  سيطرة 

القديمة ومحيطها. ال يبخل اإلسرائيليّون بأي من أساليب السيطرة: أخذ 

العمالء.  السماسرة  واستخدام  املستندات،  تزوير  السالح،  بقوّة  البيوت 

وضع السيطرة على الحرم، حتى لو كان ذلك باقتطاع وقت محدد لليهود 

وآخر للمسلمين، في سياق استيطاني أوسع للقدس يجعلنا نرى الصورة 

واضحة: تحويل البلدة القديمة من فضاء مدني عربي إلى فضاء فيه حركة 

القديمة  البلدة  لتقسيم  أمنيّة  حجّة  توفّر  واليهود  العرب  بين  متوازنة 

وتطبيق فصل قومي واضح فيها باألوقات واملناطق والطرقات. ملاذا؟ ليس 

األمر محاولة لتهويد التاريخ فقط، وال هو شأن ديني فحسب، لكنّها حاجة 

تخطيطيّة عنصريّة ماسّة تتثبّت بفضلها الرؤية الصهيونيّة للمنطقة. 

حاجة اسمها: توحيد القدس.

الفعلي لذلك هو  فالتطبيق  القدس«،  حين يقول اإلسرائيليّون »توحيد 

القدس، غربيّة  املحيطة بجميع أطراف  اليهوديّة  جعل كل املستوطنات 

كانت أم شرقيّة، امتداداً جغرافياً يهودياً واحداً تحت سلطة إسرائيليّة 

واحدة. ولهذا، فإن الجزء األكبر من التجمّعات العربيّة في »القدس املوحّدة« 

يتم ابتالعها مجزّأة ومفصولةً ومحصورة داخل عمالق »القدس الكبرى«، 

بينما تبقى بعض التجمّعات العربيّة األخرى خارج منطقة نفوذ املدينة بما 

يضمن أالّ يتعدى الفلسطينيّون في املدينة نسبة 30 في املئة من سكّانها. 

وصَل اإلسرائيليّون املستوطنات ببعضها البعض عبر مركز املدينة ضمن 

رؤية »القدس الكبرى«، فعلوا هذا أواًل عبر شبكة شوارع صادرت ما تبقّى 

من أراضٍ عربيّة، ثمّ عبر مشروع القطار الخفيف الذي يفي بالغرض ذاته. 

ولعلّ امليّز األهم الذي شهدته القدس على اثر استشهاد الفتى محمد أبو 

خضير حرقاً، كان قطع الشبّان في منطقة شعفاط سكّة القطار الخفيف، 

وقد أخرجت تلك الخطوة السلطات اإلسرائيليّة عن طورها، ملا تحمله من 

أبعادٍ تخطيطيّة سياسيّة. 

امللك داود مرّ من هنا..

أسلوب آخر، ولعله األكثر استخداماً، في تقطيع أوصال التجمّعات العربيّة 

من  وهي مساحات شاسعة  القوميّة«،  »الحدائق  يسمّى  ما  هو  القدس  في 

للمنطق  ال تمت  بكميّات ومساحات  اإلسرائيليّون  التي يشيّدها  املتنزّهات 

أسلوب  وهو  الغابات،  تشييد  كبير  بشكلٍ  تشبه  باملناسبة  وهي  بصلة، 

التي  القوميّة«  »الحديقة  لدينا  مثاًل،  النقب.  في  اإلسرائيليّون  يستخدمه 

تطوّق أسوار البلدة القديمة وتصادر 1,100 دونم من وادي الجوز والشيخ 

جرّاح وكذلك مناطق سكنيّة من حيّ سلوان، ما يعني أن بيوتاً سيتم هدمها 

من أجل إقامة متنزّه. ومتنزّه آخر ستتم إقامته على 730 دونماً من أراضي 

العيساويّة والطور، ألن الرواية تقول ان امللك داود قد مرّ من هناك.

على  للسيطرة  األساسيّ  العصب  انه  األقصى؟  باملسجد  ذلك  عالقة  ما 

البلدة القديمة وتهويدها. وملاذا البلدة القديمة بالذات؟ ألنّ طرح »القدس 

املوحدة الكبرى« يُعرّف مساحة القدس على أنها دائرة نصف قطرها 20 

الوصل  نقطة  هي  واألخــيــرة  القديمة،  البلدة  مركزها  ويكون  كيلومتراً، 

والربط بين التجمّعات الفلسطينيّة في املدينة من رأس العمود وسلوان 

جنوب البلدة القديمة والشيخ جراح ووادي الجوز والعيساويّة شمالها. 

في  مركزيّ  كعصب  الشريف  القدسيّ  الحرم  يشغله  الذي  الفارق  إن 

البلدة القديمة هو أنه يضيف بعداً آخراً للصراع في القدس، وهو الصراع 

على الحيّز املدني الشرقيّ الذي يشغل فيه »الحرم« الدينيّ محوراً مادياً 

يتحرّك حوله املجتمع، مقابل رغبة إسرائيليّة في بناء مدينة حديثة نقيّة 

يروي  ميّتاً  متحفاً  القديمة  البلدة  في  التاريخيّ  مركزها  يكون  العرب  من 

تاريخاً مزيّفاً ملدينة يهوديّة موحّدة وكبرى. 

بوابة االنتقال من »الدولة« إلى الحقّ

إن فهم مكانة املسجد األقصى املدنيّة بالنسبة للقدس، وأهميّة القدس 

كمدينة وفصل تاريخيّ في القضيّة الفلسطينيّة، هو األداة لحل التناقض 

بين الديني والعلماني في النضال الفلسطيني.. وجرأة تمسّك العلمانيين 

بدورهم في القدس. هذا ما يقودنا إليه نقاش عمليّة الكنيس، حين رأينا أن 

الشبّان املنفّذين ينتمون إلى الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.

القدس،  في  النور  رأى  سياسيّ  تنظيم  كل  اإلسرائيليّون  حطّم  لقد 

رفضوا أي وجود حتّى للسلطة الوطنيّة، أغلقوا املراكز الثقافيّة والنوادي، 

ضربوا بيدٍ من حديد وسحقوا جهاز التعليم ليحرموا الشباب من العلم 

نضال  على  القضاء  يستطيعون  أنهم  الصهاينة  ظــنّ  هكذا،  والثقافة. 

بعد،  يفهموا  لم  كاملة.  أرضهم  على  كريمة  حياة  أجــل  من  املقدسيين 

ضرب  أن  ـ  األخــالق  انعدام  تــالزم  صفة  فالغباء  ـ  يفهموا  لن  أنهم  ويبدو 

التنظيم السياسيّ لن يؤدّي إال ألشكالٍ جديدة من املقاومة تلفظ الهرميّة 

ويكون الفرد فيها سيّد نفسه وقراره، فتعجز أجهزة املخابرات عن تتبعه، 

وإن  سيّارة.  أو  فأساً  أو  سكيناً  الجميع:  ايدي  بمتناول  السالح  ويُصبح 

حرمان الناس من الثقافة لن يمكّنهم من تجاهل الظلم والبؤس واالحتالل، 

»املدنيّ«  وسيكون  تصلهم  ال  قد  اإلنساني  الدولي  القانون  مبادئ  لكنّ 

يتوقّف  لم  هو  االشتباك؟  هل يستمرّ  لهم.  بالنسبة  واحــدا  والعسكريّ 

أبداً منذ احتالل القدس، لكنه يخفت ويعلو، املجتمع وحده يحدد مقدرته 

على الصمود، ويحدد بالتالي وتيرة االشتباك.

املتعثّرة  تلك  الفلسطينيّة،  للثورة  السياسي  االنتقال  بــوّابــة  القدس 

الجميلة املتعبة العنيدة، من الضفّة الغربيّة إلى داخل األرض املحتلّة. من 

ضد  إنسانيّ،  حقّ  أجل  من  النضال  إلى  فلسطينيّة،  دولــةٍ  ألجل  النضال 

نظام قهر عنصريّ. نضال القدس بدأ يدفع اإلسرائيليين للتخبّط بين 

تناقضاتهم، يفتشون عن حلول ألزمة جديّة في جوهر نظامهم السياسي. 

تأجيج هذه األزمات وحده هو الطريق من خارج النظام إلى داخله، عمقه 

وجوهره، وإنهاكه بعنصريّته إلى أن ينهار انهياراً شاماًل.
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أعوذ بالله من كلمة أنا!

األقصى: رمق املدينة األخير

إذا ألقينا نظرة شاملة، وفي لقطة واحدة، على املنطقة بين املحيط 

والخليج، فماذا نرى؟ إذا اعتبرنا أن التاريخ محطات، فما اسم املحطة 

التي تعطلت حافلتنا فيها اآلن؟ كيف نصِف املرحلة التي نعيشها؟

الشام  فوق  الغيوم  تُوهمنا  ومشتقاتها.  داعش  هي  األبرز  الظاهرة 

والعراق أن الظاهرة تجري هناك فقط. لكن الحقيقة أن الغيوم توجد 

في كل املنطقة. في املغرب، وهو األقصى عن بؤرة الصراع، تتم يوميا 

تعبئة الشبان للجهاد. الدولة املغربية تعتقل بتوسع وتُنزل الجيش 

للشارع ألول مرة حذرا من مخاطر جدية محتملة. 

كيف ولدت داعش في املنطقة التي جاء منها »البعث«، أقوى حزب 

علماني عربي؟ كيف ولدت في الشام والعراق الذي يغرق مثقفوه في 

معجم ديموقراطي حداثي ال صلة له باألرض العشائرية التي يقفون 

عليها؟ 

ما هي داعش؟

يسود جوابان:

املحطة  نحو  املنطقة  وتنقل  التغيير  ستخلقُ  خالقة  فوضى  إنها 

التاريخية املوالية.  

منذ  اإلسالمية  الحركة  به  نــادت  الــذي  الخالفة  حلم  تحقيق  إنها 

نشأتها. الخالفة التي ستطبق شرع الله وتوحد األمة وتعيد لإلسالم 

مجده الذي أهدرته الدويالت العلمانية املارقة واملمالئة للغرب الكافر.

بالذهاب  املغاربة  آالف  إقناع  يتم  كيف  لإلسالم؟  العزة  يريد  ال  من 

للقتال في سوريا؟ باسم عزة اإلسالم.

واألمـــوال  الــرجــال  على  داعـــش  تحصلُ  بــهــذا  الحاملين  كــثــرة  مــن 

يحارب  واحــد  وال  الدين  اجل  من  يقاتلون  املحاربين  كل  والنساء.. 

من اجل األرض والغنائم والنساء، وشدة الوحشية دليل على اإليمان 

بالجهاد.

نتائجه.  يــرون  وال  الحلم  ذلك  على  يوافقون  حاورتهم  الذين  كل 

لذا أستنتج أن مئات ماليين املسلمين لديهم هذا الحلم. في املقهى 

حيث أكتب وأتلصص، أسمع حديثا مستمرا عن داعش. أستلهم 

الظواهر  ملالحظة  كونت  أوغست  السيوسيولوجيا  أب  توجيهات 

الالهوتية  املرحلة  من  مرّ  الغربي  املجتمع  بأن  قال  حين  وتفسيرها، 

استخدام  فيها  يهيمن  التي  الوضعية  املرحلة  الــى  وامليتافيزيقية 

أعتبر نفسي  املجتمع.  فيها  بما  الظواهر،  لدراسة  العلمية  األساليب 

بلغت املرحلة العلمية وأقارب الظاهرة الدينية من خارجها.

استخدم التلصص كوسيلة لضبط األسئلة. كل الذين حاورتهم 

لديهم ذلك الحلم، وبعضهم يضيفون »لكن« ليبينوا أنهم يجادلون 

في التفاصيل فقط.. بمعنى أن الحل الديني هو الوحيد الذي سينقذنا. 

ومن هنا أستنتج أن مجتمعنا يعيش املرحلة الالهوتية. 

ما هو الدليل على صحة هذه الفرضية؟ ما هي تجليات هيمنة الدين 

على الحياة اليومية؟

في هذا الخريف تأخر املطر. ما أحوجنا للمطر. لكن متى؟ ما السبب؟ 

بسبب  بالجفاف  يعاقبنا  فالله  إذاً  املطر.  الجنسية  املعاصي  تمنعُ 

يتوقف  وال  املثليون  يتزوج  أملانيا  في  بأنه  للتذكير  داعي  )ال  العصاة، 

املطر(. 

لنبق هنا: يأتي بائع املظالت فيظن زبائن املقهى أنه سيطرد املطر.

في املدرسة، وهي معقل الحداثة املفترض، يطلب األستاذ من التلميذ 

ويفهم  الــلــه«،  شــاء  إن  الـــدروس  »سأكتب  يجيب  الدفتر،  إحــضــار 

األستاذ أن التلميذ لن يكتب ألنه ال يملك اإلرادة واالستقاللية. سلبت 

تأجيل  التواكل،  هي:  العادات  وهذه  إرادتــه.  االجتماعية  العادات  منه 

عمل اليوم إلى ما بعد الغد، انتظار مشيئة الله لتدفعه وتحفزه لكتابة 

الدرس.. هذه سلسلة وعي ذاتي مترابطة وقد صارت »إنشاء الله« 

تعني أن الشخص لن يفعل ما قال. 

اللعنة  الالهوتية يخشى  املرحلة  الغارق في  فإن  الوعد  ومع مخالفة 

التي قد تمسخه خنزيرا. يسلم الفرد بقوة خارجية أكبر منه تقوده. 

وليس صدفة أن طلب رئيس الوزراء املاليزي مهاتير محمد من العرب 

تخفيف نفوذ الفقه. فنفوذ الفقيه مطلق. السبب؟ املجتمع مؤسس 

في  كبيرة  أهمية  وللدين  االجتماعية،  التواضعات  يحدد  الدين،  على 

االستقرار النفسي للناس. يمنح حياتهم معنى. تُملي اآليات والسنة 

سلوك األفراد. بل يعتبر الدين نواة السلوك االجتماعي. على صعيد 

فالرجل  ديني،  األسرة  مفهوم  السلوكيات.  الدين كل  األسرة يحدد 

بفضل  األخالقية  والسلطة  الطبيعة،  بفضل  البدنية  السلطة  يحوز 

هي  األســرة  أن  حتى   .godfather العرّاب  هو  القائد،  هو  فــاألب  الله. 

املجرى  الرجولة هي حافرة  لذا فطفالن وامــرأة ليسوا أسرة.  الرجل. 

الــذي تتبعه األســرة. الرجل قــوّام على املــرأة وهــو يملك املــال ويريد 

األسمى.  هدفه  وهــي  الرجولة  فيه  تتوفر  هــذا  يُحقق  وحين  البنين. 

يملك جسد املرأة وإرادتها. وحين ال تسلمه إرادتها يقمعها لتطيع. 

ويرسخ التوجه السياسي للدولة هذه الذهنية وهذا السلوك.. لذلك 

بكثافة كوسيلة  املساجد  يبنون  بالله،  قوية  الحكام بصلة  يحتفظ 

للدعاية ألنظمتهم املتدينة املؤمنة..

القبول بسلوكيات بدون  الغيب،  املطلق على  االعتماد  النتيجة هي 

تفكير فردي فيها، إتباع التعاليم حرفيا. حين تكون لدى الفرد مشكلة 

في جسمه يلجأ للعلم، للطب، لالختراعات العلمية وفي الوقت نفسه 

يطلب ربه ليقوم له بعمله. وإن لم يقم به فهو ليس مذنبا. والسبب 

أن ذلك العمل لم يكتب في جبينه يوم والدته. »املكتوب على الجبين 

الزم تشوفو العين«. 

هذه  من  سلوكه.  الشخص  يصوغ  ال  املهيمن،  الجمعي  الوعي  في 

الزاوية فهو ليس فردا. إنه عضو في جماعة. يخشى الوحدة، يخشى 

التفكير الفردي. ينظر للنقاش املفتوح كتهديد. لذا يقمع االختالف. 

وتــهــديــد لسالمة  ــزاع  نـ بــل كــمــصــدر  لــيــس كغنى  لــالخــتــالف  ينظر 

يعاني  املُخالف.  تجاه  بعداء  يتصرف  الفعل،  برد  يتصرف  الجماعة. 

الفرد الذي يعيش في مجتمع ديني من ثقل الذاكرة الجمعية املبنية 

على نسق ديني. ذاكرة تلقَّن منذ الصغر، في املنزل واملسجد.. منذ 

السنوات األولى للطفل يتشرب عصارة هذه الذاكرة كحقيقة مطلقة. 

الذاكرة الجمعية دينية، فهي خزان السلوكيات الصحيحة التي على 

إتباعها بشكل دائم. ذاكرة مبنية على اإلحساس وليس على  الفرد 

العقل.  

بسبب هذه الذاكرة وهذا اإلحساس، يصر الشخص على الرجوع 

التاريخي  النكوص  هذا  لكن  جميل.  العصر.  مشاكل  لحل  لأصول 

التاريخي.  الــســيــاق  تــالئــم  ال  ــأدوات  ــ ب يــجــري  النقية  األصـــول  نحو 

فمشاهد الذبح تثير الرعب. إنه االرتماء األعمى في املاضي من طرف 

لذلك  الالتاريخاني،  النقي  للدين  الحنين  عليهم  يسيطر  مجاهدين 

يقاتلون لتحقيق حلم الطهرانيين.

األزمــات.  استفحال  مع  بالتزامن  الالهوت  هيمنة  تتزايد  الغريب، 

قويا.  الدين  وبقي  والقبيلة  األســرة  مثل  التقليدية  األنساق  تهدمت 

الطاولة. يوجد حل.  عناصر االستمرارية فيه كثيفة. ال سبيل ملحو 

مشاكلهم  لكل  الوحيد  الحل  هو  الحقيقي  اإلســالم  أن  الناس  يعتبر 

االقتصادية واالجتماعية التي خربت األخالق وأفسدت النساء. النساء 

في  السقوط  مثالي ديني. هو  األزمة هو طموح  الجواب على  خاصة. 

أحضان الالهوت بشكل أعمى. الالهوت مالذ وملجأ.املرحلة الالهوتية 

تتمدد لتبتلع ما بعدها.

لذا نعيش في مرحلة ما قبل »العلم«، مجتمع ما قبل »الكوجيتو«، هذا 

املجتمع الذي نشأ بعد حرب املئة عام الدينية في أوروبا بين 1337-

تُصلح  أو  تتحطم  أن  األديـــان  على  الدينية  الــحــروب  تفرض   .1453

نفسها بإدخال النزعة اإلنسانية فيها. لذا عرفت أوروبا حركة اإلصالح 

الديني 1517 ثم ولد الكوجيتو في 1641: »أنا أفكر إذن أنا موجود«. 

أي لن أسمح لغيري أنا أن يفكر لي. دون أعوذ بالله من قول أنا. 

يبدو أن هذا هو هدف إطالق الفوضى الخالقة املتعمّدة في 2005! 

وما هي أرباح الفوضى الخالقة؟

على  لتساعدنا  املنطقة  في  التاريخ  الخالقة  الفوضى  سرعت  لقد 

بين  التاريخية  املراحل  تشابه  فــرض  على  الدينية.  حروبنا  تجاوز 

الغرب والشرق الذي ولد فيه الدين دون نقد الدين. هذا تصور خطي 

للزمن التاريخي.

الخطية؟  على  تعترضون  الجواب؟  في  امليكيافلية  رائحة  تشمون 

الزمن  يكون  أن  تقترحون  طيب  تقترحون؟  فماذا  سهل،  االعتراض 

التاريخي دائريا أم حلزونيا؟

أننا علقنا في محطة قديمة  الحاالت هو محطات، ويبدو  في جميع 

بال كهرباء. يجب أن نتجاوزها إلى محطة متنورة. أنا أريد األنوار.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

»باقون« للفنان الفلسطيني نبيل عناني

جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

»مـــعـــنـــى الـــحـــريـــة ومـــجـــازاتـــهـــا« 

الحلبي،  املــفــكــر  ظــاهــرة  يستعيد 

الرحمن  عبد  الــعــربــي/اإلســالمــي، 

الــكــواكــبــي.. بــمــا يــخــص الــيــوم. 

خضير  ــي  ــراقـ ــعـ الـ وكـــاريـــكـــاتـــيـــر 

ليس  الــواقــع  إن  يقول  الحميري 

افتراضياً.

الغرض السياسي من وراء مبالغة 

الـــجـــزائـــر فـــي االحـــتـــفـــاء بــإنــشــاء 

ملصنع  الفرنسية  »رينو«  شركة 

ــبــالد.  تــجــمــيــع لــســيــاراتــهــا فـــي ال

ــة املــصــريــة  ــ ــدول ــ وعــــن »غــــــرام ال

بممتلكاتها« ومعنى تفضيلها على 

البشر. 

أو من شباك«،  »جثة في سجن 

ــيــن واملـــنـــتـــحـــرِيـــن  ــن املــعــتــقــل عــ

مــصــر، وتــجــاهــلــهــم كفعل  فـــي 

وعن  لــســواهــم.  و..  لهم  إذالل 

»انهزم  التونسية:  االنتخابات 

اإلســـــالمـــــيـــــون فـــهـــل تــنــتــصــر 

الثورة؟«. 
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عجايب!

بكل  واألساسي  والطليعي  العريق  املنطقة،  في  األكبر  البلد  مصر،  في 

تــدور  وتفصيل،  لشرح  تحتاج  ال  كبديهية  الــزوايــا،  كــل  ومــن  املقاييس 

االنــتــشــار، ال يمكن وضعها فــي أي  حركة مصحوبة بنقاش عــام واســع 

خانة سوى الغرابة. تظهر فجأة دعوة للتظاهر في »28 نوفمبر« )ميزة 

»انتفاضة  إنــهــا  يــقــول أصحابها  يــوم جمعة(،  انــه يقع  الــوحــيــدة  الــتــاريــخ 

الــشــبــاب املــســلــم« أو إن غــايــتــهــا هــي »الـــدفـــاع عــن الــهــويــة اإلســامــيــة«.. 

ويحددون شكلها كـ«تظاهرة سلمية ترفع املصاحف« )ملاذا؟ سُئل قيادي 

الساح!(،  نرفع  ال  ببساطة: حتى  فقال  الداعية،  اإلسامية«  »الجبهة  من 

إسقاط  ال تقف عند  يأمل أصحابها،  تتشكل من »موجات بشرية« كما 

النظام )»العلماني العسكري« بحسب التوصيف(، بل تهدف إلى »تحكيم 

الــلــه«.  فلو كانت قــد بقيت ذرة مــن التحفظ لــدى السلطة حيال  شــرع 

ـ  ـ وهــي موغلة فيهما، غير مقصّرة  واالعــتــبــاط  املــفــرط  العنف  اســتــخــدام 

لسقطت في املناسبة، محاطة بمبررات »شرعية وقانونية« ليس أقلها أن 

الدعوة تخالف قانون منع التظاهر الذي بسببه لم يتوقف حبس الشباب 

والشابات بعد أحكام ثقيلة للغاية. ولكن املتوقع هو أن تتجاوز السلطة ذلك 

الى استغال املناسبة لانقضاض على ما تبقى من هوامش، إسامية وغير 

إسامية، بحجج بدأت تظهر في السجال )داعش منها(، ما يجيز لوزير 

الداخلية القول إن »قواته ستستخدم الرصاص الحي«.. الذي يرحب به 

وكيل وزارة األوقاف فـ»الدماء التي ستراق ليست حراماً ألنها بتكليف من 

الداعين بـ»الخوارج«. وهكذا  ولي األمــر«، بينما يسمي مفتي الجمهورية 

تدور حرب غريبة بين ممثلي الهيئات االسامية، الرسمية )االفتاء واالزهر 

النور السلفي خصوصا( وبين من يدعون  واألوقــاف( والسياسية )حــزب 

يقفون  الــذي  بالخبثاء  متهَمين  االخـــوان  يرتبك  فيما  التظاهرات،  لتلك 

في الظل خلف هذا السعار. هناك شبح مجزرة أو اقتتال أهلي أو انفات 

للعنف الدموي في الباد، لعله مهندَسًا أو لعله يتبع مسارًا ذاتيًّا قد يكون 

التركيب املجنون. والــصــراع ذاك يــدور على مستوى  محصلة لكل هــذا 

ايديولوجيا وهو ربما مظهر البتذالها  البعض  )قد يسميه  التجريد  بالغ 

وهي  مهملة،  في مصر  الفعلية  املسائل  بينما  والشعاراتية،  وانحطاطها( 

تبدأ من االنهيار املأساوي للوضعين االجتماعي واالقتصادي، ومن أوضاع 

سيناء وجرف السكان هناك، وال تنتهي بالتجاوز على كل الحقوق العامة. 

كل ذلك وسط »عنطزة« السلطة وتهافت مناوئيها.. وتخريف الجميع!

نهلة الشهال



في  التشريعيّة  باالنتخابات  تونس  في  اإلسالميين  هزيمة  خبر  تصدّر 

26 أكتوبر/تشرين األوّل املاضي، ممثّلين بحركة النهضة ذات األصول 

الجرائد  لجلّ  ــى  األول الصفحات  تونس«  »نــداء  أمــام حــزب  اإلخــوانــيّــة، 

التاريخ السياسي  العربيّة والغربيّة. وهو خبر هامّ بحقّ. فألوّل مرّة في 

منافسين  أمــام  حــرّة  انتخابات  في  اإلسالميون  ينهزم  الحديث  العربي 

هذه  تعنيه  أن  يمكن  الــذي  ومــا  ذلــك؟  حصل  كيف  لكن  »علمانيين«. 

أبعادها اإلقليمية؟ وكيف تبدو  النتيجة من تداعيات داخلية، وماذا عن 

آفاق االنتخابات الرئاسيّة التي تجري دورتها األولى نهاية هذا الشهر؟

ملاذا خسر االسالميّون؟

نجح الباجي قائد السبسي، الوزير السابق في عهد بورقيبة والرئيس 

للخالص  كـــ«أمــلٍ  نفسه  يقدّم  أن  في  علي،   بن  عهد  في  للبرملان  األوّل 

والتغيير« لجزء هامّ من املجتمع التونسي وذلك رغم تقدّمه في السنّ 

)89 عاما(. إذ توفّق في جمع شتات الجزء األهمّ من كوادر ورجال أعمال 

يختاروا  لم  ممّن  الدستوري«،  »التجمّع  املنحلّ،  وحزبه  علي  بن  نظام 

االنضمام لحزب النهضة وبقيّة األحزاب »الدستوريّة«. وحدّ في حزبه 

ويساريين  ونقابيين  لليبراليين  باالضافة  الثورة  من  تضرّروا  من  ذاك 

سابقين يشتركون في خوفهم من املشروع »الرجعي« لحركة النهضة 

تضمّنت  التي  للدستور،  النهضة  مشروع  مــســودّة  تمظهراته  )ومــن 

»الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع«، وبعث مجلس أعلى إسالمي(. 

وإلى جانب الكاريزما »البَلديَّة« العتيقة للسبسي )كإبن برجوازية مدينة 

تونس القديمة وبعض ضواحيها الشماليّة(، كان أكثر ما ساعد الرجل 

والعجز  الكفاءة،  ضعف  وأهمّها:  النهضة.  حركة  وإخفاقات  أخطاء  هو 

عن تقديم أجوبة شافية على املطالب االجتماعية، وتساهلها الكبير مع 

تهميش  وكذلك  حكمها.  فترة  من  األوّل  النصف  في  السلفيّة  التيّارات 

أجل  من  »املؤتمر  حزبيْ  الحاكمة،  »الترويكا«  في  لحليفيْها  النهضة 

الجمهورية« و«التكتل من أجل العمل والحرّيات«.

ثالثة أسباب أخرى تفسّر خسارة النهضة. األولى، طبيعتها املحافظة 

استمالة  محاولة  الحكم  استالمها  عند  تفضل  جعلتها  التي  سياسيا، 

قواعد حزب بن علي وكوادر منظومته األمنيّة والقضائيّة واإلداريّة، على 

لهم  سمحت  ذلك،  مع  وبالتوازي  منهم.  الدولة  وتطهير  محاسبتهم 

بارزين في عهدها، تحوّل  وزراء ومعاونين  وأفــرج عن  أحــزاب  بتأسيس 

البعض منهم إلى مرشّحين رئاسيين في االنتخابات الحاليّة. ولم تنجح 

أن  بعد  وقانونياً،  جماهيرياً  ملحاصرتهم  املتأخّرة  مساعيها  في  النهضة 

النظام  نداء تونس على استمالة كوادر  األكبر لحزب  بالقدرة  فوجئت 

والساحل،  العاصمة  برجوازيّة  مصالح  تمثيل  مواصلة  وعلى  السابق 

منذ  الحاكم  للحزب  التقليديّة  االجتماعية  القاعدة  بدعم  واالحتفاظ 

االستقالل. 

زلزال  وقع  وعلى  الفاشلة،  سياساتها  من  الشعبي  االستياء  وبازدياد 

اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في شباط/فبراير 2013، وتعاظم 

والحراك  الشارع  غضب  تهدئة  تحاول  النهضة  بــدأت  اإلرهــاب،  خطر 

االجتماعي املتصاعد.. بمحاولة التوافق مع غريمها األقوى، نداء تونس.  

فتراجعت عن سياسة املواجهة العنيفة لخصومها التي استخدمت فيها 

قانون »تحصين  لها، وتخلّت عن سنّ  املوالية  الثورة«  »روابــط حماية 

النشاط  »أزالم نظام بن علي« من  إلــى منع  الــذي كــان يهدف  الــثــورة« 

في  للرئاسة  املرشّحين  لسنّ  سقف  وضــع  عــارضــت  كما  السياسي. 

الدستور، ما سمَح لقائد السبسي بالترشّح.  وازداد تراجعها بعد توحّد 

محمّد  الشعبيّة  بالجبهة  القيادي  النائب  اغتيال  إثر  ضدّها  املعارضة 

التسريع  قبول  إلى  اضطرّت  إذ   ،2013 تموز/يونيو   25 في  البراهمي 

الوطني«  »الحوار  أثناء  الدستور  وكتابة  التأسيسيّة  املرحلة  إنهاء  في 

واملهن  العمل  )اربــاب  األعــراف  واتّحاد  الشغل  اتّحاد  أساساً  رعاه  الذي 

والحرفيين(، وبمباركة غربيّة. 

تحديدا  املؤثّرة،  الغربيّة  للدول  الواضح  الحرص  هو  الثاني،  السبب 

ــدة وفــرنــســا وأملــانــيــا، على أن تــكــون تــونــس »الــنــمــوذج  الــواليــات املــتــحّ

بين  تــوازن  وجــود  يفترض  ما  وهــو  املنطقة،  في  الناجح  الديموقراطي« 

الليبراليّة  املنظومة  شــروط  سقف  تحت  كبيرتين  سياسيتين  قوّتين 

املعوملة. أمّا السبب الثالث فكان تداعيات تغيّر املشهد اإلقليمي، وتحديدا 

ليبيا،  في  في مصر وتراجع سيطرة حلفائها  املسلمين  اإلخــوان  سقوط 

وأفضت  والدوحة.  أنقرة  في  حليفاها  مؤخّرا  واجهها  التي  والصعوبات 

ترك  بضرورة  النهضة  قيادة  اقتناع  إلى  )وغيرها(  الثالثة  العوامل  هذه 

بحكومة  والقبول   ،2013 ديسمبر  األول/  كانون  في  عــام،  منذ  الحكم 

»تكنوقراط« محايدة سياسياً، ترّأسها مهدي جمعة املدعوم من سفراء 

البالد حتى تنظيم  بقيادة  األعــراف، كُلّفت  اتحادّ  الثماني« ومن  »الدول 

االنتخابات الحالية. 

يستثمر  كيف  تونس  نــداء  حــزب  عــرف  املشهد،  هــذا  خلفيّة  وعلى 

أجواء الخوف من »اإلرهاب« والحنين إلى »األمن واالستقرار الضروريّين 

لعودة الحركة االقتصاديّة«، ليعبّر عن خيبة أغلب التونسيين من حكم 

»الترويكا«. فنجح في إقناع الكثيرين منهم بخطابه عن »استعادة هيبة 

املجتمعي  والنمط  البورقيبي  الحداثي  اإلرث  على  و«املحافظة  الدولة«  

التونسي«. كما استفاد في ذلك من املاكينة الحزبيّة واالنتخابيّة القويّة 

التي ورثها عن حزب بن علي املنحلّ. 

ذوبان »الوسط« والشرخ الجهوي

الثنائي الحادّ  االنتخابات األخيرة مدى تفاقم حالة االستقطاب  أثبتت 

تونس  نــداء  حزبي  بين  األخيرتين،  السنتين  فــي  الــبــالد  عرفته  الــذي 

والنهضة. إذ مال أغلب ناخبي املعارضة إلى خطاب الحسم مع الترويكا، 

املــفــيــد« لصالحه في  »الــتــصــويــت  إلــى  تــونــس  نـــداء  ونجحت دعـــوات 

أمّا حركة  »الحداثيّة«.   األحزاب  ملناصري  الساحقة  األغلبية  استقطاب 

النهضة فعلى الرغم من فقدانها نصف مليون صوت مقارنة باالنتخابات 

املسجلين  وناخبيه  يكاد،  او  مليونا   11 سكانه  تعداد  بلد  )في  السابقة 

أكثر قليال من 5 ماليين(، فهي نجحت في املحافظة على كتلة انتخابيّة 

صلبة تقارب املليون صوت. إالّ أنّ ما لفت االنتباه هو »الشرخ الجهوي« 

والساحل  الشمال  صــوّت  إذ  االنتخابات.  نتائج  في  واضحاً  بــدا  الــذي 

بكثافة لصالح نداء تونس، وواليات الجنوب لصالح النهضة، فيما كان 

حجم التصويت لهما في واليات الوسط متقاربا.

وكان من نتائج حالة االستقطاب الحادّ االنسحاق شبه التامّ ألحزاب 

»وسط اليسار« و«وسط اليمين«.  بل أنّ أحزاباً عريقة مثل حزب املسار 

التكتلّ  وحــزب  سابقاً(  التونسي  الشيوعي  للحزب  التاريخي  )الوريث 

املؤتمر  وحــزب  التأسيسي(  املجلس  رئيس  جعفر  بن  مصطفى  )بقيادة 

تحالفها:  ثمن  غالياً  دفعت  املــرزوقــي(  املنصف  الحالي  الرئيس  )بقيادة 

النهضة  لــألوّل، وفي السلطة مع  املعارضة مع نداء تونس بالنسبة  في 

بتذبذب  تميّزت  التي  األحــزاب  حــال  كــان  وكذلك  لألخيريْن.  بالنسبة 

الطريق  منتصف  في  التموقع  »املعتدل«  بخطابها  وحاولت  مواقفها، 

الجمهوري  الحزب  مع  حصل  ما  وهو  والسلطة.   املعارضة  قطبيْ  بين 

بقيادة أحمد نجيب الشابّي، املعارض البارز السابق لبن علي، والتحالف 

الديمقراطي بقيادة محمّد الحامدي. 

وحدَها الجبهة الشعبيّة )تحالف ألحزاب يسارية وقوميّة( نجحت في 

الصمود والبروز كقوّة سياسية ثالثة ومتمايزة عن حزبيْ نداء تونس 

والنهضة. فعلى الرغم من أنّها جاءت بعيدةً خلفهما بـ 15 مقعدا، وثالثة 

بقيّة  على عكس  أحزابها نجحت،  أنّ  إالّ  منها،  قريبين  ملستقلّين  مقاعد 

األحزاب التي شاركت في االنتخابات تلك، في رفع عدد مقاعدها وفي عدم 

خسارة نسبة كبيرة من املصوِّتين لها. وال شكّ في أنّ التحالف اليساري 

استفاد من صيغة »أكبر البقايا« في النظام االنتخابي، التي تعطي مشهداً 

برملانياً أكثر تنوعًا. إالّ أنّ هذا النجاح النسبي يدلّ باألساس على أنّ جزءاً 

هاماً من التونسيين أراد مكافأة الطرف السياسي الذي استهدفه اإلرهاب 

رأساً، والذي كان األشرس في تصدّيه لحكم النهضة.

ما يالحظ أيضاً هو العزوف الكبير عن املشاركة في االنتخابات )صوَّت 

ألفا مسجّلين، ومن جملة 7  الـ5 ماليين و285  ألفا من   3 ماليين و266 

اإلحباط  حالة  على  يــدلّ  ما  وهــو  االنتخاب(.  ســنّ  بلغوا  تونسي  ماليين 

الواسعة التي يعيشها التونسيون بعد أن بعثت فيهم الثورة آماال كبيرة. 

وكذلك الصعود املفاجئ لالتحاد الوطني الحرّ، حزب رجل األعمال الشابّ 

جمعها  التي  الطائلة  أمواله  حول  شبهات  تحوم  الذي  الرياحي،  سليم 

أثناء إقامته في ليبيا قبل الثورة. 

االنتخابات الرئاسيّة:

حسم املعركة أم فرض التوازن؟

رغم الصالحيات املحدودة نسبيًا للرئيس في الدستور الجديد، إالّ أنّ 

للمرحلة  بالنسبة  األهمية  بالغ  رهاناً  يُعتبر  املوقع  هذا  على  اليد  وضع 

املقبلة. إذ لم يتحوّل التداول السلمي على الحكم إلى تقليد راسخ بعد، 

كما أنّ هناك حالة من الخوف وانعدام الثقة املتبادليْن، خاصّة منذ بدء 

بالتواطؤ  النهضة  حركة  يتهّم  املعارضة  من  فجزء  االغتياالت.  عمليات 

تخشى  فيما  فحسب.  عنه  السياسية  باملسؤولية  وليس  اإلرهــاب،  مع 

قواعد النهضة من »تغوّل« حزب الباجي قائد السبسي، إذا وصل األخير 

 لسدّة الرئاسة، ومن أن يعيدهم »االستئصاليون« داخله إلى السجون. 

كما أنّ من أهمّ صالحيات الرئيس، الذي يُنتخب باالقتراع العامّ املباشر، ضبط 

 سياسات األمن القومي والعالقات الخارجيّة، وله كذلك الحقّ في حلّ البرملان. 

ولهذه األسباب، يبدو األمر حالياً كلعبة شطرنج معقّدة. فحركة النهضة، 

التي لم ترشّح أحداً للرئاسة، )وفاء لعهد قطعته في الفترة السابقة حين 

كانت في السلطة، وذلك كجزء من التسوية االخيرة ولطمأنة خصومها 

تشكيل  إمكانية  في  تأمل  تزال  ما  للهيمنة(،  تتطلع  ال  أنها  إلى  والناس 

تحالف حكومي مع نداء تونس. وهو ما جعلها تُحجم عن دعم ترشّح 

املرزوقي، وتترك حرّية االختيار لقواعدها. إالّ أنّ جلّ املراقبين يعتقدون أنّ 

قرارها ذاك يعني دعماً ضمنياً لحليفها األوفى ذاك دون املجازفة باستعداء 

قائد السبسي املتعطّش لدخول قصر قرطاج. قائد السبسي واملرزوقي، 

يتنافسان على الرئاسة، وقد حاز األول على 39 في املئة من األصوات بينما 

حصل الثاني على 33 باملئة. وأما حمّه الهمّامي، املعارض اليساري لنظاميْ 

بورقيبة وبن علي، فدخل كمنافس ثالث إلى سباق الرئاسة ونال 8 في 

التنوع وخفف خصوصا  املئة من األصــوات. وكل ذلك عزز من خاصية 

االنتخابات  من  ثانية  دورة  وستجري  السابق.  االستقطاب  غلواء  من 

الرئاسية بعد شهر.

انهزم اإلسالميون، فهل تنتصر الثورة؟

استقالل موريتانيا لم يكتمل بعد

رسميا  مــوريــتــانــيــا  نــالــت   ،1960 الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تــشــريــن   28 يـــوم 

استقاللها بعدما كانت فرنسا قد غزتها مع مطلع القرن العشرين )بدأ 

في  فرنسية  مستعمرة  موريتانيا  وأعلنت   1905 في  الجنوب  من  الغزو 

في  بتلك  الغربية  مستعمراتها  لربط  استعمارية  خطة  ضمن   ،)1920

وعملت  املجتمع،  طوائف  بين  النعرات  باريس  ووظفت  إفريقيا.  شمال 

على التركيز على إحداث مسخ حضاري للبالد املستعمَرة. لكن موريتانيا 

في  املراسالت  أن  األرشيف  اظهر  حيث  العربية،  باللغة  متمسكة  ظلت 

إفريقيا الغربية ظلت كلها باللغة العربية. فقامت فرنسا بإشعال النار في 

مكتبات ضخمة للغة العربية والتراث اإلسالمي في جنوب شرق موريتانيا 

وبخاصة تلك اململوكة من علماء من األقلية الزنجية الذين اعتمدت على 

بعض أبنائها فيما بعد في حمالتها لفرنسة البلد الذي قاوم أبناؤه مقاومة 

دخول  تحرم  فتاوى  الدينية  مرجعياته  وأصـــدرت  نظيرها،  قل  ثقافية 

املدارس الفرنسية، بل وهجر الكثير منهم املدن إلى البوادي للمحافظة 

على ثقافته العربية واإلسالمية.

املقاومة 

بعد ثالثين عاما من املعارك، أوقف الفرنسيون حمالتهم العسكرية بعد 

وابرزها  وعرضها،  البالد  طول  في  معارك  في  جنودهم  من  الكثير  مقتل 

معركة »أم التونسي« )1932 ( التي فتك خاللها املجاهدون املوريتانيون 

عسكرية  بكتيبة  لعروصي  ولــد  الشيخ  ولــد  سيدي  الشهيد  بزعامة 

ثــالــث رئيس  او حفيد  ابــن  مــاهــون )وهـــو  مــاك  ــالزم  املـ بــقــيــادة  فرنسية 

املوريتانيون  يــزال  وال  الثالثة«(.  »الجمهورية  أثناء  فرنسي  جمهورية 

يبجلون سيدي ولد لعروصي ورفاقه الذين استشهدوا في تلك الواقعة، 

ويتناقلون أخبار بطوالتهم لآلن.

الفرنسيون  يشد  لــم  والسنغال،  املــغــرب  فــي  ملــدن  تشييدها  وعكس 

غداة  لحكومتها  وزراء  مجلس  أول  اجتمع  التي  موريتانيا  في  مدن  أية 

االستقالل )28 تشرين الثاني / نوفمبر 1960( تحت خيمة صحراوية 

نواكشوط. وفي  العاصمة  بناء  داداه  ولد  املختار  الرئيس  يقرر  ان  قبل 

سياسة  باريس  أرست  اإلفريقية،  للدول  االستقالل  منح  قرارها  خضم 

ظلت  عقدين  مــدى  فعلى  ثقافيا.  تقاوم  ظلت  التي  للمستعمرة  جديدة 

التعليم في معظمه مفرنساً  اللغة الرسمية للبلد، وظل  الفرنسية  اللغة 

العربية أسبوعيا، وهو ما دفع الطالب  اللغة  وال يسمح اال بساعتين من 

اشتباكات   ووقعت  املاضي،  القرن  ستينيات  في  تظاهرات  تنظيم  إلــى 

بين  الطالب ومجموعة من أبناء بعض األفارقة الذين كان يطلق عليهم 

وسقط  االستعمارية،  حمالته  الفرنسي  الجيش  ويشاركون  »الــرمــاة« 

إعالن  رغم  فرنسا  نفوذ  استمر  فقد  وقتلى.  األحــداث جرحى  تلك  خالل 

االستقالل. وتواصلت مثل تلك األحداث حتى أطاح الجيش رئيس ولد 

داداه عبر انقالب عسكري. 

ترسيم اللغة العربية

الذين  األساتذة  آالف  بإيفاد  ومصر  والعراق  سوريا  من  كل  ساعدت 

اإلشراف  بدورهم  بعد  ما  في  تولوا  الكوادر، وهؤالء  تكوين  في  ساهموا 

على الجامعات واملدارس وحتى األكاديميات العسكرية.

منح  فــقــررت  نفوذها،  على  لإلبقاء  اإلعـــالم  عبر  سعت  باملقابل  فرنسا 

الفرنسية،  باللغة  ناطقة  صحيفة  يــؤســس  مــن  لكل  خــاص  تشجيع 

صحف  طباعة  كلفة  بربع  تتكفل  تــزال  وال  الفرنسية  السفارة  وكانت 

ناطقة باللغة الفرنسية، وتقدم السفارة بالتعاون مع هيئات دولية منحا 

ودعوات للصحافيين املدافعين عن كل ما يهم الفرانكوفونية.

في  الرئيسي  الالعب  العراق  أضحى  املاضي  القرن  ثمانينيات  وخــالل 

وباتت  العسكري  واملستشفى  التلفزيون  مؤسسة  وشيد  موريتانيا، 

العسكريين  املــســؤولــيــن  لــكــبــار  األســاســي  املــلــجــأ  بــغــداد  مستشفيات 

واملدنيين في نواكشوط، وأمد العراق موريتانيا بمختلف أنواع األسلحة 

فطردت  املوريتانيين،  لتدريب  العسكريين  الخبراء  عشرات  وأرســل 

على  نواكشوط  وفرضت  الفرنسيين،  العسكريين  الخبراء  موريتانيا 

الفرنسيين الحصول على تأشيرة  للوفود الى البالد. 

استعادة النفوذ

فــي مختلف  بقوة  فرنسا حــضــورهــا   اســتــعــادت  بــالــعــراق،  حــلّ  بعدما 

للكوادر  تدريبية  دورات  يقيمون  فــراحــوا  املوريتانية.  الــدولــة  مفاصل 

من  املجتمع  طوائف  ببعض  خــاص  بشكل  ويعتنون  الفرنسية،  باللغة 

األقليات، ويقدمون الدعم لبعض املحافظات دون أخرى. ولباريس نفوذ 

في االقتصاد املوريتاني بل وفي سياسة البالد حتى اليوم، ويبدو أن آخر 

الحوادث الفاضحة لذلك هي اقالة مدير الطيران املدني منذ أسبوع ألنه 

رفض حضور أجهزة األمن الفرنسية في املطار مما اثار حفيظة باريس 

طلب  فقد  نــواكــشــوط.  الــى  الفرنسية  الخطوط  رحــالت  أوقــفــت  التي 

الفرنسيون أن يتم تفتيش ركاب الطائرات التابعة للخطوط الفرنسية 

ملختلف  التابعة  الطائرات  عشرات  بخالف  فرنسيين  أمــن  ضباط  عبر 

أن  كما  املوريتاني.  األمن  على  تعتمد  التي  واألجنبية  العربية  الخطوط 

الوصاية الفرنسية أدت إلى أال يمول الخليجيون املشاريع في موريتانيا 

من دون املرور بباريس!

االستقالل الذي يحتفل به املوريتانيون في مثل هذا التاريخ ما زال بعيد 

املنال.

وضع  مقاومة.  فلسطين«  في  البديل  للتخطيط  العربي  »املركز  عمل 

لألراضي  ومصادرتهم  تعدياتهم  لشرعنة  قوانينهم  االسرائيليون 

االنتهاكات  هذه  تقدم  بمبررات  األمــر  يغلّفون  ذلك  وعلى  الفلسطينية، 

بحق الفلسطينيين على أنها طبيعية، تسعى الى تحقيق املصلحة العامة 

للسكان.

للدفاع عن مصالح واحتياجات  البديل  للتخطيط  العربي  املركز  يعمل 

والتنمية.  والتخطيط  األرض  مجاالت  في  الفلسطينية  العربية  االقلية 

األرض،  على  السيطرة  على  تعتمد  اإلسرائيلية  الــرؤيــة  أن  يعرف  وهــو 

تماما  املركز  ويعي  فلسطين.  في  للعرب  جغرافية  مساحة  أي  وتقليص 

أهمية سياسات التخطيط داخل إسرائيل التي تشمل مصادرة األراضي، 

وتقييد مناطق نفوذ القرى العربية ملنع توسعها، ونشر املستوطنات على 

األراضي املصادرة، وهدم بيوت الفلسطينيين، وتقديم أي مشروع انمائي 

اسرائيلي بتخطيط يؤدي إلى احداث أكبر ضرر للسكان الفلسطينيين 

ومناطق تواجدهم، كشق الطرقات الرئيسية على أراضي القرى العربية 

الخ.. 

يشير التعريف باملركز على موقعه االلكتروني أنه يحرص على مساعدة 

وبمستوى  مهنية  بطريقة  اعتراضاتهم  صياغة  على  الفلسطينين 

املتطوعين  املهندسين  من  مجموعة  خــالل  من  ذلــك  ويوفر  متخصص، 

وخبراء التخطيط. وباالضافة الى العمل على طلبات االعتراضات املقدمة 

من قبل الفلسطينيين، يقوم املركز بعقد ورشات عمل وندوات لتوعية 

ومشاريع  قوانين  على  واالعــتــراض  الرفض  في  بحقهم  الفلسطينيين 

املركز  في  العاملون  يقوم  بهم.  الضرر  الحاق  الــى  تــؤدي  قد  حكومية 

بمراقبة كل قرارات سلطة التخطيط التي تخص املواطنين العرب والتي 

النزاع،  أطر  في  ممثلين عنهم  تعيين  الى  ويعمدون  بلداتهم،  على  تؤثر 

في  للمباشرة  الــقــرارات  هذه  من  واملتضررين  املحلية  السلطات  واعــالم 

وحلول  مخططات  وتحضير  القائمة،  للمخططات  اعتراضات  تحضير 

تقديم  إلى  اإلسرائيلية  التخطيط  لجان  تعمد  املركز،  فبحسب  بديلة. 

ومصالحهم  الفلسطينيين  حساب  على  غالباً  تكون  تنموية  مشاريع 

أراض  وبــأن  املشروع،  لتنفيذ  متاح  غير  بديل  تخطيط  أي  بأن  وتتذرع 

يجب أن تصادر وبيوت يجب أن تهدم من أجل تنفيذها. يفضح املركز 

املقوالت، متسلحاً باعتراضات  عبر تقديم مشاريع تخطيط بديلة هذه 

النظر  ــادة  إلعـ املختصة  اللجان  الــى  تــرفــع  الــتــي  القانونية  املتضررين 

املشاريع  من  على عدد كبير  العثور  يمكن  االلكتروني،  املوقع  على  فيها. 

إيقافها، ومنع هدم بيوت فلسطينية  العاملون في املركز من  التي تمكّن 

املركز  تمكّن  التي  االنجازات  أهم  أحدى  تبقى  لكن  أراضيهم،  ومصادرة 

من تحقيقها، هي فضح خطورة مشروع برافر األخير، واملساهمة في رفع 

الوعي لدى الفلسطينيين بضرورة التحرك ملواجهته واسقاطه.

نظم املركز عدد كبير من املحاضرات والندوات، شارحاً أبعاد املشروع، 

املركز  في  التخطيط   مجال  في  املتخصصين  بين  اجتماعات  وعقدت 

والناشطين الشباب، الذين نزلوا الى الشوارع رفضاً للمشروع وتمكنوا 

املركز  قــام   2012 الــعــام  منذ  املــراوغــة.  املــشــروع  تعقيدات  تبسيط  مــن 

بالتعاون مع مؤسسة أريج باصدار مجلة الكترونية  تسعى الى نشر ثقافة 

االعتراض في مواجهة قوانين التخطيط املنتهكة لحق الفلسطينيين.

او حركة  اثــر  أي  غياب  من خــالل  واضــحــاً  يبدو  ذلــك،  من  الرغم  على 

للمركز على مواقع التواصل االجتماعي، بأنه ال يزال يعتمد على األساليب 

التقليدية في التسويق لهذا النوع من املقاومة.

غسّان بن خليفة

صحافي وباحث من تونس

املختار ولد محمد

صحافي من موريتانيا

500 ألف هو حجم العجز السنوي في مصر في عدد الوحدات السكنية،

بعد ارتفاع أسعار العقارات بنحو 20 في املئة خالل الشهرين املاضيين بحسب

ما أعلن وزير االسكان املصري، الذي أشار الى أن قطاع العقارات يمثل ما يتراوح بين 15

إلى 20 في املئة من إجمالي الناتج اإلجمالي لالقتصاد املصري. ملــــــف
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مـواقع / إصدارات

فكـــرة

املركز العربي للتخطيط البديل.. 

مقاومة بالدونمات

انتخابات تونس

زبير التركي ــ تونس

يوم السبت املاضي، أتمّ الشاب املصري محمد سلطان يومه الـ300 

في إضرابه املتواصل عن الطعام الذي فقد خالله 70 كيلوغراماً من 

وزنه. وما بين الرقمين، حطّ عيد ميالده الـ27 األسبوع املاضي أيضاً، 

وهو في مكانه: السجن، وهذا عيد ميالده الثاني وهو هناك.

قصّة محمد باتت معروفة، ال جديد فيها سوى أنّ الشاب يوماً بعد 

الصور  في  املــوت. تضمحلّ مساحته  من  وأكثر  أكثر  يقترب  آخــر 

التي تخرج في تواريخ مختلفة، ولم يكن آخرها صورته وهو ممدّد 

ويــده مكبّلة بسالسل حديديّة. وربما سبب  املستشفى  على سرير 

تكبيله خوفٌ من هربه. أرسل محمد رسالةً من سجنه، في ذكرى 

مولده، قال فيها: »هذا الكابوس الكئيب املظلم الذي حلّ بي فجأة 

وال أعلم كيف، وال كم سيدوم، وال متى أو كيف سينتهي؟«. تجاهله 

من قبل السلطات إذالل مقصود. وجوابه على هذه املعاملة أنه يملك 

أن  »جثته«، فيتصرف بما يملك. واملضحك )هل هو مضحك فعال؟( 

السلطات تروج عن طريق مطبّليها في اإلعالم أن هؤالء ينتحرون 

إلحراجها، أي كبروبغندا ضدها! هل كان هناك من يتوقع مثل هذا 

اإلسفاف العصابي؟

ــراب محمد الــيــوم الــــــ300، أقــدم  قــبــل يـــوم واحـــد مــن دخـــول إضــ

املصري أشــرف صابر صليب على شنق نفسه من شباك  املواطن 

بيته. تدلّت جثته من شباك مبنى في الطابق األوّل من مدينة العاشر 

من رمضان في محافظة الشرقية، بعد أن علّق رقبته بحبل برتقاليّ 

ومن  الحيّ  أهالي  لكاميرات  مــادة  ليتحوّل  النافذة  من  وقفز  اللون، 

بشرشف  الجثة  بتغطية  أحــدهــم  تــبــرّع  أن  إلــى  للمشاهدة،  حضر 

أبيض. 

تــعــدّدت الــروايــات حــول سبب إقـــدام الــرجــل على االنــتــحــار، لكن 

الجامع بينها هو وضع مادي صعب وعمل بأجر زهيد في شركة 

لألجهزة الكهربائية وعائلة وأوالد.

هــذه هــمــومٌ يــومــيّــة يُصادفها كــثــيــرون، ال سيّما فــي مــصــر، وهــذا 

األعلى  الذي كان  املاضي  أيلول/سبتمبر  إلى شهر  يُحيلنا سريعاً 

مصريّاً في معدالت االنتحار: 18! وسجلت محافظة املنيا في صعيد 

مصر 6 حاالت لوحدها. 

الحديث عن  بمجرّد  نفسها  تفرض  رزق.  فــرج  جثة  وتحضر   ..

انتحار وجثة متدليّة، فالرجل أقدم على شنق نفسه على أعلى لوحة 

إعالنية بعد أن أوقف سيارته على طريق رزق اإلسماعيلية وشنق 

نفسه على املأل. 

ضجّت مصر بالخبر، ليعود ويُطوى كحال كلّ شيء. 

»جثّة« محمد سلطان، املعتقل السياسي، التي تصغر تباعاً تحت 

أعــيــن الــقــاضــي، تتماهى مــع جثة أشـــرف وفـــرج. أوجـــه شبه كثيرة 

أنّ جثة محمد  التأكيد على  املهمّ  ومــن  الثالث.  الجثث  بين  تجمع 

تُمثّل )ولو رمزيّاً( جثث 156 معتقاًل سياسياً آخرين مضربين عن 

الطعام تحت عنوان: »املوت لنحيا« و«الحرية للجدعان«.

املنتحرون يعلنون التوقّف عن محاولة العيش، بينما محمد ورفاقه 

ما زالوا يُحاولون، يضعون »جثثهم« على خطّ املوت لعلّهم يكسبون 

وقف  مــع  ميّتون  ورفــاقــه  محمد  العيش.  بــدورهــم  ليحاولوا  الحرية 

التنفيذ إلى حين. أشرف وفرج أُنهكا وهما يحاوالن فانتهيا معلّقَين 

فوق املدينة. 

أشــيــاء تحتضر، وأشــيــاء عُــلّــقــت فــي الــعــلــن، وأشــيــاء على الــدرب 

سائرة.

جثة في سجن..أو من شباك

زينب ترحيني



تشرين   10 في  ســال  املالك  عبد  األول  الوزير  دشّــن 

لــســيــارات »رونـــو  مــصــنــعــا  نــوفــمــبــر 2014،  الــثــانــي/ 

هــو ثمرةُ  ــران(،  )واليـــة وهــ فــي وادي تليات  ســامــبــول« 

 2012 ديسمبر  االول/  كــانــون  فــي  أُبــرمــت  شــراكــة 

جهة،  من  املئة(  في   49( رينو  الفرنسية  الشركة  بين 

والصندوق  الصناعية  للمركبات  الجزائرية  والشركة 

أخـــرى.  جــهــة  مــن  ــة(،  ــئ امل فــي   51( لاستثمار  الــوطــنــي 

وزيــر  هما  فرنسيان  وزيـــران  التدشين  حــفــلَ  وحــضــر 

لــوران  الخارحية  ووزيــر  مــاكــرون،  إيمانويل  االقتصاد 

منها،  الرسمية  خاصة  الصحافة،  وتعاملت  فابيوس. 

مع هذا الحدث على أنه معْلمٌ فارق في تاريخ الصناعة 

الوطنية. ولم يكن هذا االحتفاء سيفاجئ أحدا لو كان 

املغربية  في طنجة  رينو  أهمية مصنع  مثل  في  املصنع 

و400  التوقعات  بحسب   2014 في  سيارة  ألــف   180(

ألف سيارة سنويا على املدى املتوسط(، ذلك أن املصنع 

في  سنويا  سيارة  ألــف   25 ســوى  ينتج  لن  الجزائري 

مرحلة  في  ألفا   75 الـ  يتجاوز سقفه  ولن  أولــى،  مرحلة 

الحقة. كذلك، لم يُمكِّن من إنشاء أكثر من 350 منصب 

املغربي(،  لنظيره  بالنسبة    2200 )مقابل  مباشر  شغل 

 62 الساعة  لحد  فيه  املحقّق  االستثمار  يتجاوز  ولــم 

مليون دوالر )مقابل 700 مليون دوالر في مصنع طنجة(.

اقتصاد أم سياسة

فضلت  »االستثمار«،  هذا  هــزال  حقيقة  تقبُّل  من  وبــدال 

وسائل اإلعام الرسمية الحديث عن استثمارات مرتقبة 

في مصنع وادي تليات، مقدّمةً عنها صورة شبه خيالية: 

ألف   150 إلى  إنتاجه  بفضلها  دوالر سيصل  مليون   800

وحـــدة ســنــويــا. وســـواء أكـــان هــذا الــتــفــاؤل مصطنعا أم 

يقال  ما  أقــلّ  دولــي  اقتصادي  في سياق  غريبا  بدا  صادقا، 

فرنسي  وفــي ســيــاقٍ سياسي  االرتـــبـــاك،  أنــه شــديــد  عنه 

إغاق  توالي  حول  والجدل  التمويل  مصادر  شحُّ  يطبعه 

املنشآت الصناعية، وهو جدل لم يسلم منه مصنع رينو 

في الجزائر حيث وصفت رئيسة الجبهة الوطنية )أقصى 

اليمين(، مارين لوبان، حضورَ وزيرين فرنسيين تدشينَه 

ــذيء« فــي وقــت »تــغــلَــق فيه أبـــواب املصانع  بــأنــه أمــر »بــ

الطابع  حدةَ  من  وزاد  فيها.  العاملون  ويُطرد  الفرنسية« 

يحقّق  لم  كونه  رينو  بمصنع  االحتفاء  لهذا  السوريالي 

لم  إذ  املحليين،  املناولين  بعدُ وعــودَه بتشكيل شبكة من 

قُبلت عروضهم لتصنيع بعض مكونات  يتجاوز عدد من 

)جــوكــتــال  اثنتين  شركتين  الــجــزائــريــة  »الــســامــبــول« 

ومارتال( من أصل 113 اعتُبرت مؤهات أغلبيتها الساحقة 

بالشركة  الخاصة  الجودة  بمقاييس  مقارنة  كافية  غيرَ 

الفرنسية. وبالنظر إلى هذا الوضع، من العسير أن تتجاوز 

هذه السيارة بسرعة مستوى تكاملها الحالي، أي 17 في 

املئة، مع العلم بأن أقصى ما خطط له في هذا املجال هو 40 

في املئة في 2018. 

الرسمية  الصحافة  عليها  مرت  التي  العناصر  هذه  كلُّ 

بعملية  أشبه  املصنع  بناء هذا  أن  إلى  الكرام تشير  مرور 

الشركة  بها  قامت  الجزائرية  السوق  على  يــد«  »وضــعِ 

الفرنسية خوفا من قدوم منافس لها إلى الجزائر. ويزيد 

الطرف  تلزم  العقد  مــواد  إحــدى  أن  واقعية  االحتمال  هــذا 

الجزائري بعدم إبرام أية شراكة مشابهة مع أي مستثمر 

بأن  هنا  التذكير  ويــجــدر  ســنــوات.   3 طيلة  وذلـــك  آخـــر، 

من  املئة  في   18 تمثل  رينو  منتجات  من  الجزائر  واردات 

أنواعها  بكل  الجديدة  املركبات  من  السنوية  وارداتــهــا 

)101.472 سيارة من مجموع 554.269 في 2013(. يجدر 

مع  بالتوازي  الجزائرية،  السلطات  بــأن  أيضا  التذكير 

مفاوضاتها مع هذه الشركة، فاوضت األملانية فولكسفاغن 

على إنشاء مصنع تجميع ملركباتها على التراب الجزائري، 

وال شك في أن هذه املحادثات املوازية، التي لم يخفَ سرُّها 

على أحد، سرّعت قرار الشركة الفرنسية بفتح خط إنتاج 

لها على التراب الجزائري. 

وليس مستبعدا، بطبيعة الحال، أن يتطور مصنع رينو 

الجزائري فيزيد إنتاجه بل ويُصدَّر جزء منه إلى بلدان في 

سونهياك،  برنار  مؤخرا  إليه  أشار  )ما  الصحراء  ساحل 

الرئيس املدير العام لفرع رينو في الجزائر(. لكن هذا األفق 

اليوم أكثر من غائم. باملقابل، ما هو واضح جليّ هو أنّ ما 

أحيط به من حفاوة أقرب إلى السياسة منه إلى االقتصاد. 

فعدا إيهام الرأي العام بأن لديها مشروعا لبعث الصناعة 

الوطنية، تسعى الحكومة إلى إقناعه بأن النظام الجزائري 

مدعوم من طرف قوي كفرنسا، رغم أزمة خافة بوتفليقة 

املحتدمة واالضطرابات التي تهزّ أرجاء شمال افريقيا منذ 

 .2011

الفرنجي برنجي؟

هل من الضروري اإلشارةُ إلى أن الوزير األول، في يوم 

تدشين هذا املصنع - وفي واليــة وهــران نفسها - زار 

نتاج  ــهــمــا  أوّلُ جــديــديــن،  كبيرين  كيماويين  مصنعين 

في   49( ســونــاتــراك  العمومية  البترولية  بين  شــراكــة 

املئة(، وثانيهما  العُمانية )51 في  املئة( ومجموعة بهوان 

سوناتراك  بين  نفسها  األسهم  بتناسب  شراكة  نتاج 

أن  ورغــم  والصناعة.  لإلنشاءات  أوراســكــوم  واملصرية 

دوالر  مليار   2.7 الــتــوالــي،  على  كــلّــف،  فيهما  االستثمار 

مرة   68 يعادل  ما  أي  ـــ  تقدير  أقل  على  دوالر  مليار  و1.6 

باالهتمام  يحظيا  لم  ـــ  رينو  مصنع  في  االستثمار  كلفةَ 

ــــك، فا  اإلعـــامـــي نــفــســه. والــحــقــيــقــة أن ال غــرابــة فــي ذل

العاقات  في منظومة  فرنسا  أهمية  بمثل  وال مصر  عُمان 

في  الرغبة  تحكمها  منظومة  وهي  الجزائرية،  الخارجية 

الــنــاريــة ضد  التصريحات  كــل  رغــم  بــاريــس  نيل رضــا 

في  الجزائري،  النظام  على  وتبدو  السابق«.  »املستعمر 

أمان كبير  أعراض عدم  الحالي،  الدقيق  اإلقليمي  الظرف 

هو،  يتصور  كما  رضاها،  ففي  باريس.  عنه  ترض  لم  ما 

الجزائر  في  انتشارها  وفي  األطلسي،  شمال  حلف  رضا 

هذه  لـــدود.  عــدو  إلــى  تحولها  بــعــدم  ضمانةٌ  اقتصاديا 

القصير،  املــدى  على  شك  دون  من  صحيحةٌ  الحسابات 

إقليميين  حلفاء  إلــى  بحاجة  تــزال  ال  فرنسا  أن  خاصة 

حضورَ  يفسر  ما  ربما  )وهــذا  والنيجر  مالي  في  للتحرك 

الحجم  بهذا  مصنع  تدشين  حفلَ  فرنسيين  وزيــريــن 

املديين  على  خــاطــئــةٌ  الــنــظــام  حــســابــات  لكن  الصغير(. 

ســاركــوزي  حكومةَ  أن  يذكر  ال  مــن  والبعيد.  املتوسط 

ضحت بالقذافي رغم ما كان في التضحية به من مغامرةٍ 

البترولية  )الشركة  ليبيا  في  الفرنسية  باالستثمارات 

املئة من مجمل  توتال، مثا، كانت تنتج في ليبيا 12 في 

البلد  هــذا  فــي  الناتو  تدخل  إن  بــل  اإلفــريــقــي(؟  إنتاجها 

قال  املستقبل« كما  فــي  ذاتـــه »اســتــثــمــارا  فــي حــد  كــان 

بمنتهى  جويبه،  أآلن  السابق،  الفرنسي  الخارجية  وزير 

الصراحة في آب/ أغسطس 2012.

الجزائر تحتفي باملخلِّص الفرنسي »رينو«

غرام الدولة بممتلكاتها .. عبادة امللكية في مصر

قالها الصبي   ،) »أسكت ألغــزّك« )فلتصمت وإال طعنتك 

الفقير لشاب من ابناء الطبقة املتوسطة، كان ينحدر من 

أو هكذا  ان ينصرف عنها،  االخوان املسلمين قبل  جماعة 

نصا نقل الصديق ضاحكا الحوار القصير جدا مع الصبي 

الذي اختار ان يهدده ردا على رجاء منه أال يُقْدم على حرق 

سيارة بجوار املتحف املصري مساء يوم االربعاء الثاني من 

شباط /فبراير )وكان قارصاً( من العام 2011.

كــان الصبي ورفــاقــه قــد اخــتــاروا حــرق الــســيــارات في 

محاولة لبناء حائط من النار يحمي ميدان التحرير وأرواح 

الثوار املعتصمين فيه من هجوم مأجورين مؤيدين لنظام 

املهذب  الصديق  لكن  مــبــارك.  حسني  املخلوع  الرئيس 

مذموما  طــريــقــا  اخــتــار  بــأنــه  بالحسنى  يقنعه  ان  ــاول  حـ

تراجع  الخاصة.  امللكية  واخاقيا، من منطلق حرمة  دينيا 

الصديق عن نصيحته فورا خشية الطعنة النجاء، خاصة 

اعترف  لكنه  الليل،  جنح  في  تلمع  املطواة  بعينه  ملح  وانه 

الجمع   بينما كان  امليدان نفسه  في  التالي  اليوم  صبيحة 

يحتفل باالنتصار بأن الصبي كان على حق، وان غريزته 

املحافظ  وللتنظيم  ناحية  من  الوسطى  للطبقة  بار  كابن 

من ناحية أخرى، انحرفت كالعادة حتى في الظرف الحالك، 

لتحمي »حرمة« املمتلكات ولو كان الثمن هو البشر.

الدولة تتباكى 

لم ينقطع  انقضت بعدها،  الثورة  ثاث سنوات من عمر 

الغابرة  ممتلكاتها  على  ونحيبها  الــدولــة  صــيــاح  خالها 

املحترقة في »جمعة الغضب« في 28  كانون الثاني/ يناير 

الصدى  رجع  الوسطى  الطبقة  وأعــادت   .2011 العام  من 

األقـــدار،  سخرية  مــن  ولعله  الجريحة.  الــدولــة  خلف  مــن 

حادث  بعد  العلمي  املجمع  على  التباكي  خطاب  استرجاع 

احتراقه )ضمن ما عُرف إعاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء« 

في كانون األول/ ديسمبر من العام 2012( من قبل أعضاء 

في  ـــ  وقتها  الحاكم  ــــ  املسلحة  للقوات  االعــلــى  املجلس 

الذي كانوا يخطئون فيه نطق اسمه أصا. بدأت  الوقت 

األحداث باعتداء قوات من الشرطة على صبي كان يعتصم 

على  احتجاجا  الـــوزراء  مجلس  مبنى  محيط  في  رفاقه  مع 

تعيين كمال الجنزوري رئيسا للحكومة وقتها، ثم دهس 

من  املئات  رشــق  ثم  آخــر،  ملعتصم  للشرطة  تابعة  مدرعة 

املعتصمين لقوات الشرطة والجيش، وانضمام اآلالف لهم 

الحقا. ودامت املواجهات عدة ايام ، سقط خالها عدد من 

ان  بعد  متظاهرة  وتعرية  سحل  واقعة  وشهدت  الضحايا 

فقدت وعيها إثر اعتداء قوات الجيش عليها. شهدت تلك 

االيام السوداء احتراق مبنى أثري هو املجمع العلمي الذي 

لم  مصر.  على  الفرنسية  الحملة  خــال  بونابرت  اسسه 

يُقدَّم اي من املسئولين عن مقتل املتظاهرين الى املحاكمة، 

ولم يتعرض اي منهم ألي مساءلة، لكن احمد دومة الناشط 

السياسي حوكم بتهمة حرق املجمع العلمي.

الرئيس املغرم باملمتلكات

رئيس الجمهورية هو احد ممثلي هذا الغرام باملمتلكات 

العامة. فبعد يومين من احداث العنف في سيناء التي قتل 

تعليمات  السيسي  يصدر  لم  مجندا،  ثاثين  نحو  فيها 

ولو  الــجــنــود،  تأمين  حــيــال تشديد   قـــرارات جــديــدة  وال 

بتجهيزات مشابهة لتلك التي يتمتع بها زماؤهم الذين 

مقاصد  أشــهــر  ســتــارز«  »سيتي  حماية  فــي  يــشــاركــون 

التسوق  الفاخر في مصر، وهو بناء عماق يتمتع بتأمين 

الــحــادث  على  فعل  كــرد  الــرئــيــس،  عمد  مــدهــش.  محكم 

املأساوي، إلى إصدار قرار بقانون لتأمين و«حماية املنشآت 

للقوات املسلحة مشاركة جهاز  العامة والحيوية« يجيز 

الشرطة في حماية وتأمين تلك املنشآت، على أن يسري 

هذا القرار ملدة سنتين. وبموجب القانون الجديد تشدد 

ذلك  فــي  »بــمــا  والحيوية  العامة  املنشآت  على  الحماية 

محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق 

الطرق  وشبكات  الحديدية  السكك  وخــطــوط  البترول 

العامة  واملمتلكات  واملرافق  املنشآت  من  وغيرها  والكباري 

وما يدخل في حكمها، وتعد هذه املنشآت في حكم املنشآت 

الجرائم  تحال  الجديد،  القانون  وبموجب  العسكرية«. 

العسكرية  النيابة  إلــى  املنشآت  هــذه  ضــد  ترتكب  التي 

لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها. صدر القانون 

الجديد، مثله مثل قائمة طويلة من القوانين، عبر مرسوم 

االبـــرز على  املــثــال  بــرملــان منتخب. لكن  فــي غيبة  رئــاســي 

العقوبات  قانون  من   90 رقــم  املــادة  هو  باملمتلكات  الولع 

سنوات  خمس  على  تزيد  ال  »مــدة  بالسجن  تعاقب  التي 

مخصصة  أو  عامة  أمــاكــا  أو  مباني  عمدا  خــرب  مــن  كــل 

ملصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو 

الجمعيات املعتبرة قانونا ذات نفع عام... وتكون العقوبة 

الجريمة في  إذا وقعت  املؤقتة  أو  املؤبدة  الشاقة  األشغال 

زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو 

إشاعة الفوضى،  ويضاعَف الحد األقصى للعقوبة املقررة 

في الفقرة األولى من املادة 90 إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذا 

بسهولة  يمكن  املـــادة،  هــذه  وبموجب  إرهــابــي«.  لغرض 

بتهم تصل  يناير  ثاني /  ثورة كانون  محاصرة شهداء 

وقائع  خلفية  على  املؤبدة،  الشاقة  االشغال  الى  عقوبتها 

»جمعة  يوم  وبالذات  الثورة،  اثناء  الشرطة  اقسام  حرق 

»زمــن  ضمن  تعتبر  وأن  بــد  ال  الــثــورة  باعتبار  الغضب« 

منح  الــذي  القضاء،  نظر  وجهة  مــن   « الفتنة  او  الهياج 

ضباط الشرطة املتهمين بقتل الشهداء البراءة في عدد ال 

يحصى من القضايا، ال بناء على وقائع تنفي عنهم اطاق 

الرصاص، بل باعتبارهم كانوا في حالة دفاع »شرعي« عن 

تلك املمتلكات العامة!

الــشــهــداء  أن  نــظــريــا. فصحيح  لــيــس  ــتـــراض  االفـ هـــذا 

اإلضــرار  تهمة  مــن  وافلتوا  قضوا  قــد  حظهم!(  )لحسن 

أحياء  زالـــوا  ال  غيرهم  أن  إال  املــقــدســة،  املمتلكات  بتلك 

ويواجهون على نحو أو آخر التهم نفسها تقريبا، وبالذات 

في الجامعات، التي يواجه طابها بشكل شبه يومي قوات 

بها  التي استعانت  الخاصة  »فالكون«  الشرطة و شركة 

املمتلكات في الجامعات من أصحابها  لـ«حماية«  الحكومة 

األصاء. وخال مواجهات مفتعلة تبادر فيها الشرطة لوأد 

تلقي  املنفلت،  العنف  من  درجــة  باستخدام  احتجاج  اي 

القبض على اعداد غفيرة من الطاب وتقدم بعدها – هي 

تتضمن  العامة  النيابة  أمــام  تحريات  مذكرة   - نفسها 

محاولة  في  املعتقلين  الطاب  مشاركة  عن  »شهادتها« 

من  انقذتها  الشرطة  أن  يفترض  والتي  املنشآت،  تخريب 

ايدي املخربين الصغار، وهلم جرا...

مقارنة مع زمن ستالين 

التشابه مع روسيا  ال يمكن تجاوز   ، السياق  وفي هذا 

مؤلفه  فــي  كليف  تــونــي  رصــدهــا  حسبما  الستالينية 

األشهر«رأسمالية الدولة في روسيا«. استعرض الباحث 

باسهاب تحت عنوان »خضوع اإلنسان لألماك« عددا من 

النصوص القانونية تتضمن عقوبات قاسية جدا على اي 

اخال بحرمة هذه املمتلكات في مقابل تساهل نسبي مع 

التوجه بقوله  القتل واالختطاف، ساخرا من هذا  جرائم 

»من الغريب أنه رغم أن الشعب، من خال الدولة، يمتلك 

ثروة الباد، إال إن الدولة الروسية عليها أن تتخذ إجراءات 

فوق العادة لكي تحمي هذه الثروة منه«. وتستند دراسته 

إلى قانون  صادر في  7 آب/ أغسطس 1932 »حول حماية 

والتعاونيات  الجماعية  واملـــزارع  الدولة  مشاريع  ملكية 

الدولة  أماك  امللكية االشتراكية، فإن سرقة  ومؤسسات 

والكولخوزات والتعاونيات والسرقة على خطوط السكك 

رميا  بــاإلعــدام  عليها  يعاقب  املائية  واملــجــاري  الحديدية 

بالرصاص مع مصادرة كل املمتلكات. وإذا وجدت ظروف 

يقل  ال  ملا  السجن  تكون  املستحقة  العقوبة  فإن  مخففة، 

عن عشر سنوات ومصادرة كل املمتلكات«. كما استند 

الــى قــانــون صــادر فــي 4 حــزيــران / يــونــيــو1947. اصــدر 

العامة«،  وامللكية  الدولة  ملكية  »اختاس  حول  بمرسوم 

أو االستياء على،  السرقة  التالية: »عقوبة  املواد  تضمن 

هي  الدولة  بملكية  التاعب  أنــواع  سائر  أو  اختاس،  أو 

االعتقال في معسكر عمل إصاحي ملدة تتراوح بين سبع 

ــاك. عقوبة  وعشر ســنــوات، مــع أو بــدون مــصــادرة األمـ

إلى  باإلضافة   – الثانية  للمرة  الــدولــة  ملكية  اخــتــاس 

االختاس بواسطة مجموعة منظمة أو على نطاق واسع 

تــتــراوح  ملــدة  فــي معسكر عمل إصــاحــي  االعــتــقــال  ـــ هــي 

بين عشر سنوات وخمس وعشرين سنة، مع مصادرة 

األماك«.

ــتــســامــح« مـــع جـــرائـــم القتل  كـــل ذلـــك فـــي مــقــابــل »ال

واالختطاف، من قبيل ما تنص عليه املادة 138 من القانون 

الدافع  تحت  املرتكب  العمد  »لقتل  السوفييتي  الجنائي 

السباب  أو  العنف  عــن  ناتج  قــوي  عاطفي  لهياج  املفاجئ 

الحرية  من  الحرمان  إلى  يؤدي  املقتول،  جانب  من  القاذع 

لفترة قد تصل إلى خمس سنوات، أو العمل الجبري ملدة 

قد تصل إلــى عــام واحــد«، ومــا تنص عليه املــادة 147 من 

قانوني  غير  بشكل  الحرية  من  شخص  أي  »حــرمــان  أن  

باستخدام القوة، يؤدي إلى الحرمان من الحرية أو العمل 

إلــى عــام. حــرمــان أي شخص من  ملــدة قــد تصل  الجبري 

الحرية بأي طريق تشكل خطرا على حياته أو صحته أو 

تسبب له أملا بدنيا، يؤدي إلى الحرمان من الحرية ملدة قد 

تصل إلى عامين«.

النصوص  بين  االخــتــاف  عــن  التغافل  يمكن  ال  بالطبع 

باهتمام  يتعلق  فيما  الذكر  سالفة  والسوفياتية  املصرية 

االول  املقام  في  املمتلكات  بـ«تخريب«  االســاس  في  االولــى 

في  والسطو  االختاس  بجرائم  الثانية  اهتمام  مقابل  في 

األســاس. لكن الجوهر يبقى واحــدا، وهو إضفاء القداسة 

على املمتلكات من قبل طرف يستهين بحياة البشر.

ياسين تمالي

صحافي من الجزائر

بيسان كساب

كاتبة صحافية من مصر، متخصصة باالقتصاد

1500 طفل قضوا في مخيمات النازحين بعد أحداث حزيران/يونيو الفائت وسيطرة تنظيم 

»داعش« على مدينة املوصل، بحسب ما كشفت عنه مفوضية حقوق اإلنسان، فيما قالت 

مساعدة األمين العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية إن 700 طفل عراقي قتلوا وشوهوا، 

مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نصف النازحين هم من األطفال. قضيـــــة
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)من اإلنترنت(

دفاعاً عن الهوية اإلسامية

ــوم 28 تــشــريــن  ــوارع يــ ــشــ ــى الــ ــا الـــنـــزول إلــ قـــررنـ

املــوضــوع؟  أصــل  مــا  أنفسنا،  سألنا  الثاني/نوفمبر. 

قالوا لنا: 25 يناير؟ قلنا لهم ال. قالوا، طيب مرسي؟ 

قلنا لهم ال. أصــل املــوضــوع هــو الــهــويــة اإلســامــيــة. 

نحن نحارب دفاعاً عن الهوية اإلسامية، وانتفخت 

عروقنا ونحن نصرخ: »سنخرج للدفاع عن الهوية 

اإلسامية«. 

ــان ال بـــد لــنــا مـــن الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة  ولـــكـــن كــ

أمهر  استأجرنا  الشارع.  إلى  النزول  قبل  اإلسامية 

النجارين وصنعوا لنا صندوقاً خشبياً محكماً. لففنا 

إنــذار  جهاز  ووضعنا  لحمايتها،  بالنايلون  الهوية 

حــراس  الصندوق  الــصــنــدوق، ووضعنا على  داخــل 

هــويــة مــشــهــوريــن ومــعــتــمــديــن. ثـــم قـــررنـــا الــنــزول 

بالساح، ألن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. 

وكــان  تليفوني،  رن  الــطــريــق،  فــي  نحن  وبينما 

ــــراس الــهــويــة يــتــكــلــم. أخــبــرنــي إن  ــد مـــن حـ ــ واحـ

وإن خشب  أقــدامــه،  انفجرت تحت  مياه  ماسورة 

الــصــنــدوق تــشــقــق. قــلــت لــه مــا املــشــكــلــة، فالهوية 

مغطاة بالنايلون، فقال إن املشكلة إن الهوية أيضاً 

الــرجــوع فــوراً،  تسيل من داخــل النايلون. قــررت 

وأمام عيني رأيت الهوية وهي تتسرب وتختلط 

ولكنها  بــحــرص  مللمتها  حاولنا  املنفجرة،  باملياه 

كــانــت تــتــســرب مــن بــيــن يـــدي. أخـــذت أضربها 

بــالــنــار ألعــيــدهــا داخـــل الــصــنــدوق ولــكــن الطلقات 

كــانــت تــصــيــب مـــاســـورة املــيــاه فــتــتــســرب الــهــويــة 

أكثر. ارتبكت تماماً.

أشـــار عــلــيّ أحـــد حـــراس الــهــويــة أن الــخــطــأ كــان 

ــي، أنـــت رجــعــت من  ــال لـ تــنــازلــنــا عــن الــتــكــنــيــك، وقــ

الهوية. ال. مكانك  املعركة لكي تطمئن على  ميدان 

هناك. اذهب هناك وال تعد أبداً. الهجوم خير وسيلة 

ومسكت ساحي  عقلي.  فــي  كلماته  رنــت  لــلــدفــاع. 

اآللي للمرة الثانية، ومضيت في الشوارع أطلق النار 

الهوية؟  الناس وانــا أسألهم أين أخفوا  على جميع 

ولم يرد علي أحد ألنهم كانوا يموتون، ولو كانوا 

أحياء ملا استطعت سماعهم ألني أيضاً مت. 

أقدر  ما  فعلت  أنني  يكفي  وال حزيناً.  نادماً  لست 

عليه. وأناشد الهوية في أي مكان تكون فيه اآلن أن 

تخبرنا أنها راضية عني. وحظا أسعد إن شاء الله 

في املرات القادمة.
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معنى الحرية ومجازاتها

فاض في العقود األخيرة الحديث عن الحرية، قبل أن 

واملأخوذين  بعطرها  املضرجين  من  جديد  جيل  يتوثب 

بــشــفــاعــتــهــا لــلــمــوت فـــي ســبــيــلــهــا، مــحــاولــيــن اســتــنــبــات 

يستوجب:  ال  بما  وريّهم  وفسائلها،  وأعزاقها  غراسها 

ــيـــراً لــشــعــوب فــقــدت صــوتــهــا  ــاذاً أخـ ــ دمـــهـــم. وأمـــســـت مـ

وحناجرهم  أبنائها  بــدمــاء  وتكافح  وكــرامــتــهــا..  ولغتها 

ــــت بــمــا يــشــبــه الــيــقــيــن، أنــهــا  الســـتـــردادهـــم بــعــدمــا أدركـ

ـــ أرض البشر  ـ وحــدهــا مــن يــتــوجــب عليه حــكــم أرضــهــا 

ـــــ وهـــي وحـــدهـــا مــســؤولــة كــذلــك عـــن ســبــاتــهــا اليقيني 

وإطــاق  االستيقاظ  عن  مسؤولة  هي  مثلما  وعبوديتها، 

يعبر  الــحــريــة،  وفــي ذكــر  أقفاصها.  مــن  الحرية  مــبــادرة 

اســـم الــكــواكــبــي كــنــيــزك يــشــطــر دمـــس لــيــل الــعــبــوديــة 

الطويل ويضيئه في آن.

] ] ]

تفاجأ فريق السينمائيين السوريين، الذين عملوا في العام 

الذي  الكواكبي  سيرة  من  بعضاً  يتضمن  فيلم  1997عــلــى 

مسموم  قهوة  بكأس  القاهرة  في  عجل  على  حياته  اختتمت 

بمقهى »إستنبول« املجاور لحي »العتبة«، بضريحه املحطم 

في مقبرة حي »باب الوزير«، تمهيداً القتالعه وتحويل املقبرة 

تجارية  منشأة  يحيلها  خصوصي  استمالك  إلــى  برمتها 

 2004 عام  حلب  مدينته  في  تأسس  ثم  سكنية.  عمارة  أو 

يحبو  يكد  لــم  الــكــواكــبــي«،  »منتدى  إســمــه:  حمل  منتدى 

إليه  املبادرين  من  مجموعة  وتوقيف  تهشيمه،  جرى  حتى 

قبل إحالتهم إلى املحكمة العسكرية، لتتكفل بانتزاع اسمه 

دهور،  منذ  افتقدوه  الذي  املعنى  في  كرزاته  وكلمات  املاجد 

وعملوا على غرسه في أرض الجدب.

في الوقت واملكان عينهما، كان محمود غول أغاسي املعروف 

بأبي القعقاع، يصول ويجول مع جماعاته في أطراف املدينة 

األربعة ويوزع أتباعه، خطبه، منشوراته وإفتاءاته، أمام مرأى 

أجناد من قاموا بالغدر بمعنى الكواكبي. وكتفاً إلى كتف معه، 

ينتشر تنظيم »القبيسيات« ليعيد املرأة، كما املجتمع الذي 

تحيا فيه، قروناً إلى الوراء. انطلقت في الفضاء االلكتروني، 

بعد لهب البوعزيزي العالي عام 2010، مبادرة أخرى حملت 

قبل  ومتمماته،  الرعب  ليذروها  الكواكبي«،  »أحــفــاد  اســم 

الواسعة.  األرض  أطراف  في  مناضليها  من  الباقون  يهجّ  أن 

شيء  كل  لجعل  العزالء  الشعوب  تسعى  الــثــورات،  أيــام  في 

فأُحْيِيَت  املاضي،  مؤلفات  إلــى  الــشــوارع  حجارة  من  سالحاً، 

الله  عبد  وخطب  الــشــابــي،  القاسم  أبــو  أشــعــار  عجل  على 

لتنطلق  الكواكبي..،  وكلمات  إمــام  الشيخ  وأغاني  النديم 

بها الحناجر، وتدون على القصاصات الورقية التي توزع في 

املجيدة  القافلة  تلك  ألجداث  شعبي  إحياء  وكأنه  الشوارع، 

وحسبت  الثقيلة.  حجارتها  وزلزلة  أضرحتها،  صمت  من 

يتداعى  حتى  الحرية  أذكــار  رفــع  يكفي  أنــه  براءتها،  لفرط 

االستبداد ويتقوض، أو يتخلى عن بهائميته ويتروض. 

رويداً تدرك يقظتها،  التي بدأت  املغلوبة،  الشعوب  بقيت، 

أن تقع  بها كما وقع  العبادات، وال تلبث  بأحابيل  محاصَرة 

بخفة كالم  واقتنعت  املرابين.  في شراك  الفالحون  أجدادها 

يتم  حتى  الطاغية  من  التخلص  يكفي  بأنه  الجدد،  القادة 

الطغاة  نحو  النقد  يتثبت  يــزل  ــا  ملّ الطغيان.  مــن  التخلص 

نقد  أي  الــطــغــيــان،  نــقــد  ليتجنب  والــســابــقــيــن،  املــعــاصــريــن 

عن  فضاًل  بطالنها،  إلثبات  الحقوقية   - السياسية  األسس 

بإنتاج  تتكفل  التي  االقتصادية/االجتماعية  املادية،  األسس 

أو  بعلم  ذلك،  يفعلون  من  وكأن  وتحميهم.  الطغاة  سالالت 

كما  املسوغات،  له  ويجترحون  الطغيان  يُسوّقون  بجهل، 

يسوّق غيرهم السلع منتهية الصالحية.

على  املغلوبة،  الشعوب  على  الوعظ  كتاب  من  رهط  عمل 

ضرورة تحمل طغاتها وتفهم الشروط التي يصفونها تارة 

دون  وتحول  تقيدهم  التي  بـ«الشائكة«  وطــوراً  بـ«املعقدة« 

الطقس  أحــوال  ويتحملون  تحملوا  كما  وعــودهــم.  إنجاز 

والجائحات. ليتحول الطغيان والعبودية، عندهم، إلى أقدار 

طبيعية ليس منها فكاك، إال بتغيير مكان اإلقامة والتحرر من 

جغرافيا العبودية. هم عينهم من ال يكف عن إطالق الجدلية 

الحفاظ  أي  والالنهاية،  الصفر  جدلية  عقالها،  من  املرعبة 

على الوضع السائد أو الفوضى، وكأنها ميزة جامعة للطغاة 

ما  في  يتفاخرون  الطغاة  بات  وقد  األيديولوجية.  وأدواتهم 

إلى  العطشى  شعوبهم  أخــذ  بإمكانهم  أمسى  أنــه  بينهم، 

البحر، وإعادتها كما ذهبت، على جَفاف عروقها.

] ] ]

مركز   ،1854 حلب  مدينة  في  الكواكبي  الرحمن  عبد  ولد 

املتوسط  البحر  شواطئ  من  امتد  الــذي  العثمانية  الــواليــة 

غــربــاً إلــى حـــدود واليـــة املــوصــل شــرقــاً، ومــن تــخــوم حمص 

جنوباً إلى حدود والية ديار بكر شمااًل. وضمت في جنباتها 

جماعات واضحة التمايز في لغاتها وأصولها: الترك والعرب 

شهدت  والشركس.  والتركمان  والسريان  واألرمن  والكرد 

الـــواليـــة، قــبــل والدة الــكــواكــبــي، ثــالثــة أحــــداث لــهــا دالالتــهــا 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية: قومة أهالي حلب على 

ــ 1820 ونهايتها  العثماني في 1819  الوالي خورشيد باشا 

 1843 في  الشام  بــالد  على  باشا  إبراهيم  حملة  املأساوية، 

في  حلب  قومة  إحباطها،  على  عمل  الــذي  الغربي  والتدخل 

1850، بما حملته من تداعيات طائفية يمكن اعتبارها بعضا 

من اآلثار القريبة للردود التعبوية األيديولوجية املرتكزة على 

الكسور االجتماعية )الطائفية - الجهوية(، على فشل حملة 

إبراهيم باشا ومضامينها التحررية والوحدوية.

 ليست مصادفة البتة أن يكون تأجيج الصراعات األهلية، 

العربي  املشرق  ضربت  مفتوحة  أهلية  حروباً  سيرورتها  في 

)مــتــحــالــفــاً مع  ــأزوم  ــ امل السلطاني  لــلــرد  تــكــامــل  هــو  بــرمــتــه، 

التحرري  املشروع  على  الناهضة(،  األوروبية  الرأسماليات 

حملته  أعــطــاف  بين  بــاشــا،  إبــراهــيــم  مقدماته  حمل  الـــذي 

الوقائع  تلك  تداعيات  مــن  أثــر  على  يعثر  ال  لكن  الحربية. 

الحادة في كتاب »طبائع االستبداد«، كأنه نص أراد تجنب 

من  مهلكة  إلــى  تــودي  قد  مساءلة  أو  تاريخي  انضباط  أي 

لخصومهم،  العثمانيون  الــوالة  أضمرها  طاملا  التي  املهالك 

وضــرورتــهــا  الــحــريــة«  »معنى  املــعــنــى،  توصيل  على  ليعمل 

فِخاخًا  يراه  أن  يمكن  ما  متجنباً  املغلوبة،  الشعوب  لنهضة 

مضمرة.

املعاينة  تشبه  املعاينة  في  طريقة  الطغيان  حيال  مــارس 

عالجية  بتعابير  الــحــريــة  عــن  فتكلم  األمــــراض،  عــلــم  فــي 

ــعــه  دفْ الــســيــاســي، ودواؤه  ــداد  ــب االســت هــو  ــداء  ــ ال »أصـــل 

الرائجة  األطروحة  أسير  وكأنه  الدستورية«،  بالشورى 

بمدونات  استقوت  التي  وقتها،  النخبوية  األوســـاط  فــي 

عقاله،  مــن  املنفلت  االســتــبــداد  على  املكتوبة  الــدســاتــيــر 

للحكومة  صفة  و«االســتــبــداد  بــهــا..  وتــحــاصــره  لتطوقه 

شــؤون  فــي  تتصرف  الــتــي  حــكــمــاً،  أو  فــعــاًل  الــعــنــان  املطلقة 

عقاب  مــن  وال  حــســاب  مــن  خشية  بــال  تــشــاء  كما  الــرعــيــة 

على  مقتصرة  الكواكبي،  عند  الغاية  تكن  لم  محققين«. 

بل  فحسب،  أســبــابــه  وتفسير  االســتــبــداد  فهم  مــحــاولــة 

الشعوب  لتخاذل  حــاداً  نقداً  وعمقها  ظاهرها  في  حملت 

أحضان  في  والرقاد  للطغيان  مصائرها  لتسليم  املستعدة 

الطوعية«  »العبودية  مقال  يسترد  بذلك  كأنه  طاعته.. 

شــابــاً،  رحــل  الــذي  الفرنسي  كتبها  الــتــي  أسئلته  وقــلــق 

أنيق،  ســرد  فــي   ،)1563  -  1530( بويسي  دوال  إيــتــيــان 

ــعــبــوديــة. كيف  ــاً بـــصـــراخ مـــجـــازف ضـــد ال ــان تــعــالــى أحــي

كأن  فيها،  والثبات  األرض  على  القيام  الطغيان  يستطيع 

حثاالت،  من  املمالك  في  ما  وكــل  بعضها  ال  كلها  الشرور 

تتجمع حول الطغاة، بفعل انجذاب »طبيعي« مثلما تندفع 

محركات  هي  ما  املريض.  الجزء  نحو  الجسد  في  األخالط 

السلطة االستبدادية، وقواعدها االجتماعية؟ من أين تبدأ 

ستنتهي؟ وكيف  تستمدها  ومما  شرعيتها، 

سيطرته  وأساليب  السياسي  االستبداد  آليات  تعقدت 

في  عليه  كانت  عما  والفرعية،  األساسية  شبكاته  عبر 

عهد نظام الحكم الذي عاصره الكواكبي. والرجل بقي 

ابن زمانه التاريخي املحدد، أي زمن الحكم االستبدادي 

العثماني في إحدى والياته الطرفية. تقدم حامًا صخرة 

حياته  تمهله  ولــم  الــعــروبــي،  بأفقه  الــتــحــرري  مــشــروعــه 

الــقــصــيــرة )تـــوفـــي 1902( عــلــى إكــمــالــه وتــبــصــر مــامــح 

ــاره فـــي املـــمـــارســـة الــســيــاســيــة. وإن كــان  ــبـ ــتـ ضــعــفــه واخـ

الجمال كـــ«وعــد  قــدم  قــد  الفرنسي »ســتــنــدال«  الــروائــي 

ــادة«، فــهــا هـــو الــكــواكــبــي يــســيــر الــهــويــنــى خلف  ــعـ الـــسـ

املضطهدة  للشعوب  ليقدمه  وأمامه،  االستبداد«  »طبائع 

واملغلوبة بوصفه: وعد الحرية. 

عزيز تبسي

كاتب من سوريا

100 مصنع سوري توقف عن العمل بعد فشل السلطة 

في سوريا بإيجاد حل ألزمة الوقود. ومنذ اندالع األحداث 

في سوريا، انهار نحو 80 في املئة من الصناعة السورية بحسب غرفة صناعة دمشق،

وكانت أكثر الصناعات املتضررة هي في قطاعي النسيج والكيميائيات.
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خضير الحميري       )خاص »السفير العربي«(

استبدلنا األحياء التي نقطنها بأخرى تركية ولبنانية وأردنية. ال شيء يعوّض ذاك املكان الذي 

وتأخذ  السورية  ملدينتنا  محاذية  تركية  مدينة  تحل  أن  جداً  الصعب  من  فيه.  وترعرعنا  ولدنا 

مكانها، حتى مع هذه الظروف القاسية، يبقى لشوارع وحارات بلدنا عتقها الذي يميزها، قططها 

وناسها وعاملها وضجيجها وصخبها. حتّى الكره الذي تكنّه للبائع الجوّال الذي ينادي على رزقه 

بشكل مزعج، يختلف كثيراً عن حالة مشابهة تحدث في تركيا.

أنت غريب هنا، قلة هم من يتحسسون وجودك في حال حدث لك مكروه. ليس لك أهلٌ وناس 

من  قلياًل  معها  تنقل  هاتفك،  على  برسالة  إليك  يبعثون  قد  لحكاياهم.  تستمع  أن  تعودت  ممّن 

الطمأنينة بأن هنالك مرحا على الرغم من املوت الذي قد يصيب في أي لحظة. سألني صديق، 

كيف هي الغربة؟ لم يكن عندي جواب شافٍ فأنا نفسي ما زلت أتعلم. أتعلم أن املودة واإلخالص 

مع الناس هما ما يمكن أن يربطهم بعضهم بالبعض اآلخر. ها أنا أتعلم أن الغربة نفسها تعلّم 

اإلنسان أن يبني نفسه، أن يحتاج، وأن يشعر بالعجز وبقساوة الظروف وبالحاجة التي لم يكن 

له أن يشعر بها في ظروف أخرى، أن يتعلم أن يبني نفسه لترويض وحش غربته الذي يصارعه 

كل يوم.

من مدونة »بشر« السورية )الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014(

/https://beshrblog.wordpress.com

ما حصل باألمس هو كشف تسلل ملن تسلق على ظهر الرياضة، إنها نهاية الكرة الكويتية. 

تكدست املهازل التي حُصِدَتْ منذ القرن املاضي وها نحن اليوم نقطف ثمارها..

نراها  التي كنّا  الحافة  إنها  نعم  األمل.  نعيش على حافة  للعبور، وكنا  الرياضة سلَّماً  كانت 

بروح الالعبين الذين يلعبون ألجل »الفنيلة« فقط وما تحمله من معان.

كان لدينا جيل يلعب ألنه تربى على حب الوطن باملقام األول وحب اللعبة باملقام الثاني، ولم 

يلعبوا ألي مأرب آخر. هؤالء الرجال غطّوا املهازل وبالوي االتحادات املتعاقبة، الالعبون هم من 

كانوا يأتون باإلنجاز بحماسهم وعشقهم.

إداريين  وال  برياضيين  ليسوا  الالعبين.  هؤالء  ظهور  على  يقتاتون  كانوا  الكروش  أصحاب 

ناجحين، هم فقط شيوخ لديهم »هواية« يمارسونها على مستوى دولة. لقد آن األوان أن نقول 

كفى، فالرياضة الكويتية ليست بالحمام الزاجل أو رحلة قنص لتمارسوا هوايتكم من خاللها.

الرياضيين، فقد  االنتفاضة من جميع  نعم لقد طال السكوت ولكن للمرة األولى أشاهد هذه 

طفح الكيل بهم وسمعنا تصريحاتهم ليلة أمس ووجدنا الدموع تنهمر من املذيعين، وللمرة 

األولى ينتقد املذيع بالتلفزيون الرسمي االتحاد ورئيسه عبر القناة الرسمية للدولة.

من مدونة »قالصك يا وطن« الكويتية )الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014(

/http://kuwait61.blogspot.com

تقودك إليها طريق صعبة من مدينة مكناس. قبل سنوات قليلة كانت تعيش عزلة حقيقية قبل أن تساهم 

الرغم من ذلك، ما زالت تستعمرها الهشاشة في كثير من  الغبار عنها، لكن وعلى  زيارة ملكية في نفض 

جوانبها. هي قرية »أيت حساين«، القرية األمازيغية الوحيدة بين مجموعة من قرى هذه املنطقة. دقّ أبناؤها 

التنموية:  البرامج  من  وأعطاها مجموعة   2007 سنة  امللك  زارهــا  حتى  طويلة،  عقود  منذ  الخطر  ناقوس 

تمكين الساكنة من خدمات املاء والكهرباء، تبليط األزقة ومدّ الطريق.. إال أن القرية ما زالت تعاني إلى حد 

اآلن. تتلخّص املعاناة هناك في ظروف معيشية غاية في الصعوبة. يستقبلك مع وصولك أطفال يفتشون 

القرية  أزقة  في  البسيطة..  أغراضهنّ  يتنقلن فوق حمير تحمل  في مزبلة عمّا يصلح لالستخدام، نساء 

املبلّطة، ال تستطيع املنازل إخفاء فقر سكّانها، فهناك من لم يجد غير البالستيك كي يحوّله إلى سقف يقيه 

قطرات املطر. دركي، أستاذ، مهندس، طبيب.. مجموعة من املهن التي يمنّي بها تالميذ القرية أنفسهم، 

بعدما التقينا بهم وهم خارجون من املدرسة الوحيدة في املنطقة هناك. الكثير منهم ال يعرفون من هو رئيس 

الحكومة وال حتى في أي قارة يوجد املغرب، لكن تصميمهم على الدراسة واضح.

من مدونة »اسماعيل عزّام« املغربية ) األربعاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014(

/http://www.azzami.com

عن ذاك الحي كشف تسلل

موطن الهشاشة..
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