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ــثــورة مــن شــرفــة بــيــت األم في  ال

حلب.. يوميات الحياة في املدينة 

القتال  مــنــذ وقــعــت تــحــت وطـــأة 

متضاربة.  ســلــطــات  وتــوزعــتــهــا 

ــة«، صـــور  ــمــ ــ ــل ــف كــ ــ ــألـ ــ وفــــــي »بـ

الثلجية  العاصفة  من  »مختلفة« 

في فلسطين.

تــكــلــيــف الــحــبــيــب الــصــيــد، أحــد 

بــن عــلــي، بتشكيل  ــال عــهــد  رجــ

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة: رهــانــات 

وتــحــديــات املــرحــلــة الــقــادمــة في 

تـــونـــس. وهـــل يـــنـــدرج الــهــجــوم 

الــقــانــونــي ملــنــظــمــة الــتــحــريــر في 

أجندة »إقامة الدولة«؟

الجديد«  مومن  »ســيــدي  حــي 

ــدار الــبــيــضــاء بــاملــغــرب،  ــ فـــي الـ

ــاب هي  ــشــب حــيــث خـــيـــارات ال

العمل  أو  السجن  أو  البطالة 

ــرة«:  ــكـ ــيــن.. وفــــي »فـ كــحــمــال

املــغــربــي  يعزو  ــوزراء  ــ ال رئيس 

منجزات حكومته لله.
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والقتال  النضال  من  أربع سنوات  للثورة.  الرابعة  الذكرى  تقترب 

انتهى بها املطاف إلى وقوع املجتمع أسير صراع الفيلة، وهو صراع 

مجتمع  بناء  في  وأمالها  الثورة  أحــام  تعثرت  الفائت.  للقرن  ينتمي 

جديد. كان العام املنصرم في مصر عام الدماء والفزع والقتل، حيث 

أعلنت أكبر قوتين في املجتمع الحرب الضروس، كل منهما للقضاء 

على األخــرى، با تعادل، إذ يبدو أن العسكر يدخلون العام الجديد 

بقوة أكثر رسوخاً من اإلخوان: فاالنقاب ال يترنح بينما التنظيم في 

غيبوبة التاريخ.

الغطاء الدولي واإلقليمي للسلطة

النظام في مصر ليس في مصلحة  إقليمية بأن سقوط  تشكلت قناعة 

أحد، ألنه ليس من طرف، سوى ما تبقى من الدولة بقيادتها العسكرية، 

سوريا  في  الوضع  يستفحل  فيما  مصر،  في  السلطة  تحمّل  على  بقادر 

غير  دعماً  العربية  واإلمــارات  السعودية  وتقدِّم  وليبيا..  واليمين  والعراق 

بشيطنة  الرغبة  أهمها  عــدة  ألسباب  األولــى  السيسي.  لنظام  مشروط 

الثورات وإمكانية نجاحها بشكل سلمي، وكذلك لخدمة استقرار  فكرة 

نفوذها السياسي واالقتصادي إقليمياً، ولخشيتها على الوضع في الداخل 

السعودي.. باإلضافة أيضاً لـ »رد الجميل« ملبارك الذي مثَّل )مع األردن( 

الشر«  »مــحــور  مواجهة  فــي  االعــتــدال  محور  فــي  حليفها  طويلة  لعقود 

 25 لثورة  األول  اليوم  منذ  كثيراً  السعودية  موقف  يتغير  لم  اإليــرانــي. 

العسكري املصري  الحكم  النسخة األخيرة من  يناير 2011، السيما وأن 

منزوعة األنياب إقليمياً وال تسعى للتمدد والتوسع. وأما اإلمارات فتسعى 

لالستحواذ على سوق واسع ترغب باستثماره. ومصر، وإن لم تكن قوة 

عسكرية لها ثقل نوعي، فهي قوة بشرية وعددية يمكن أن تكون نافعة في 

حال تعرض أمن الخليج لخطر حقيقي وواسع، وهو ما أعرب عن االستعداد 

اإلخــوان في مصر  الحكم. وأما  الجنرال السيسي منذ وصوله لسدة  له 

انكشفوا  أن  بعد  اإلقليمي،  املستوى  على  يقدمونه  ما  لديهم  يعد  فلم 

اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وبعد أن نجح النظام العسكري في تدمير 

البنية التحتية للتنظيم وفك أواصره. كما نجح في استغالل االضطراب 

اإلقليمي وتوظيفه في خطاب أمني يحذر الناس من أنّ أي تحرك ستكون 

عواقبه تحول مصر إلى سوريا أو العراق، وأن قبول قدر واسع من القمع 

واالستبداد أفضل بكثير من أتون الحرب األهلية وخطر اإلرهاب. ويوظف 

النظام الخطر الداخلي في املنظومة الخطابية نفسها، مشيراً لحربه في 

سيناء ضد تنظيم »أنصار بيت املقدس« التي يرى أبناء الوادي تداعياتها 

من حين آلخر داخل محافظات الدلتا والقاهرة. 

انكشاف اإلخوان

انفرط عقد القيادة في تنظيم اإلخوان، وصارت األمور إلى حد كبير بيد 

مجموعات أصغر سناً وأقل كفاءة وغير راضية عن الوضع، ال في داخل 

التنظيم وال خارجه، ولكنها تساق بشحنات من الغضب ممزوجة باملرارة 

والحسرة على فقدان كل شيء، من األصدقاء إلى السلطة التي أهدرتها 

الجماعة في مغامراتها غير املحسوبة. واإلخــوان ال يمتلكون سالحا، وال 

أعدادا غفيرة قادرة على إحداث فارق مجتمعي وسياسي، وال يسيطرون 

بشكل جاد على أي مساحة جغرافية يستطيعون منها القيام بمناورات 

أي قدرة حقيقية  لم يعد للجماعة  القاهرة  السلطة. ففي  راديكالية ضد 

على إبداء حدٍ من الثبات إال ربما في حيز املطرية وعين شمس. ويرجع 

وأكثر  تــشــدداً  أكثر  اإلسالميين  مــن  عناصر  لــوجــود  ذلــك  فــي  السبب 

الحضور عبر سنوات  لهم  أتيح  أنفسهم، حيث  اإلخــوان  من  راديكالية 

أن  إلى  أسباب عديدة تشير  واجتماعية.  طويلة وخلق شبكات تجارية 

التنظيم في انكشاف عسكري وسياسي وأمني واقتصادي وجماهيري. 

وفي العالقات الدولية، وبالنسبة للواليات املتحدة األميركية، فليس ثمة 

كان  األميركي  فالرهان  مصر.  في  العسكر  مع  حقيقي  مصالح  تعارض 

نفسه  ــرِض  ــعْ يَ زال  ومــا  كــان  العسكر، وكالهما  أو  اإلخـــوان  مِــن  أي  على 

كحليف استراتيجي موثوق، ويدعم اإلستراتيجية األميركية في املنطقة 

بخطوطها الرئيسية.. لم يعد أمر اإلخوان في مصر يشغل القوى الدولية 

بشكل حقيقي. فاملجتمع الدولي منشغل في حرب ضد إرهاب داعش الذي 

له جاذبية  العراق وأصبحت  إلى  ممتدة من سوريا  فتح جبهة  في  نجح 

عند  متوفر  شــيء  كل  املنطقة.  في  الغاضب  الشباب  من  الكثير  بنظر 

القتال  خــالل  من  واإلنساني  الــذكــوري  التحقق  إلــى  النساء  من  داعــش: 

عن  النظر  بغض  ـــ  القضية  صاحب  املجتمع  إلى  والسلطة،  والسيطرة 

نشوة  إلى  العسكري،  والزهو  الزي  إلى  ـــ  عدمها  من  القضية  تلك  قيمة 

النصر. في املقابل، لم يعد تنظيم اإلخوان يملك أيا من تلك العناصر، بل 

لم يعد حتى مصدر خطورة حقيقية على النظام في مصر. فمنذ 30 يونيو 

يمكن القول إن قطاعا واسعا من الجمهور كان على يمين السلطة، بمعنى 

أنه كان يطالب بمزيد من القمع والتنكيل باإلخوان، و كان أحياناً يشارك 

بنفسه في هذه العمليات. 

جمعة الهوية:

ما لم تكن السلطة لتحلم به 

نوفمبر  الثاني/  تشرين   28 في  اإلسالمية«  الهوية  »جمعة  بلة  الطين  زاد 

النور  حــزب  عن  بعيداً  ـــ  اإلســالمــي  التيار  من  سلفية  أطياف  لها  دعــت  التي 

بيان  في  املسلمين  اإلخـــوان  جماعة  عليها  وصــادقــت  ـــ  املدخلية  والسلفية 

رسمي لها. وانتشر حين ذاك فيديو مصور على مواقع التواصل االجتماعي 

خلق  في  الفيديو  ونجح  اإلســـالم«.  ديــن  لنصرة  املسلمة  »الجماهير  يدعو 

لتلك  دعــا  الــذي  السلفي  والشباب  اإلخـــوان  طائفية  على  اإلجــمــاع  من  حالة 

إلى  الفلول،  من  والتباين،  التناقض  شديدة  أطرافا  اإلجماع  وشمل  الجمعة، 

الواسع  بشكله  اإلسالمي  للفكر  املنتمين  بعض  إلى  كافة،  بأطيافهم  الثوار 

على  هم  ومــن  القوية«  »مصر  حــزب  قائد  الفتوح،  أبــو  املنعم  عبد  تيار  )مثل 

املسيّس  غير  الجمهور  من  واســع  قطاع  استياء  الــدعــوة  وأثـــارت  هامشه(. 

تعد  لم  حيث  ســواء،  حد  على  والبرجوازية  الشعبية  املناطق  من  العديد  في 

الشحن.  لهذا  البالد  جر  من  الفائدة  وال  مفهومة،  وأهــدافــه  التحرك  طبيعة 

تظاهرات  وجــراء  عموماً،  بالناس  الالحق  اإلنهاك  خلفية  على  ذلك  كل  وجــاء 

ــارة ومـــا تــســبــبــت بـــه مـــن عــنــف واضـــطـــراب فـــي أحــيــائــهــم.  ــطــي  اإلخـــــوان ال

توقع  حيث  واســع،  نطاق  على  دوراً  والتكهنات  الشائعات  لعبت  وبالطبع 

الدولة  تصريحات  التوقع  هذا  ودعم  العنف.  من  مسبوق  غير  قدرا  البعض 

أمام  التهاون  وعدم  والقتل  بالبطش  هددت  التي  الداخلية  وزارة  وتحديداً 

الحمراء  بالجمعة  اإلســالمــي  التيار  من  نفر  وصفها  بينما  الجماعة،  إرهــاب 

تفجير  وبــدايــة  االنــقــالب  »زعــزعــة  شأنها  من  يكون  معارك  ستشهد  وبأنها 

أرض  في  الله  وإعالء كلمة  العسكري  الحكم  إسالمية حاشدة إلسقاط  ثورة 

مصر«. باملقابل، شن إعالم الدولة والقنوات الخاصة حملة شرسة لشيطنة 

بدء  منذ  قائمة  كانت  التي  الهلع  حالة  تضخيم  في  ونجح  الجمعة.  تلك 

لعدم  الجمهور  السلطات  ودعــت  اإلخــوان.  تجاه  الكراهية  وتعزيز  الدعوة، 

التدخل واالبتعاد، وقامت بعسكرة غير مسبوقة للميادين والشوارع، وانتشر 

املخبرون في أرجاء املدن وفرضت حالة كاملة من االستنفار األمني والعسكري 

في البالد. ثم جاء »الحدث« حامال قدرا كبيرا من الفراغ. فخارج حي املطرية 

لنصرة  املسلمين  حشود  تنتفض  ولم  يذكر،  شيء  أي  يحدث  لم  بالقاهرة 

دين الله، ويبدو أن الهوية كانت تهيم بمفردها في الشوارع الخالية. وهكذا 

قدّم اإلخوان وحلفاؤهم خدمة جليلة لقوات األمن وأجهزتها، األمر الذي دعا 

والسخرية  بالدعوة  قاموا  من  عقول  رجاحة  في  صراحة  للتشكيك  البعض 

لو  إذ  منهم قائلين: »الناس دي لو شغالة لصالح األمن مش حتعمل كده«. 

كان أصحاب تلك الدعوة يتبعون خطى أحد الكُتَيِّبَات عن »كيف تعيد بناء 

منظومة األمن على املستوى النفسي وامليداني واالستراتيجي، وكيف تخدم 

ملا افلحوا أكثر.. فذاك اليوم سجل  األمن لتحقيق هدفين بخطوة واحــدة«، 

نجاحا غير مسبوق للسلطة ولقوات األمن الستعراض أدوات البطش والقدرة 

الحشود،  مواجهة  في  نوعية  مناورة  على  التدريب  من  نوع  السيطرة.  على 

والتدريب على سرعة االنتشار والتمركز، ولرفع الكفاءة املعنوية والنفسية، 

إنتاج  وإعــادة  املجتمع  مع  األمني  خطابه  مفصلة  على  النظام  قــدرة  ولتعزيز 

االجتماعية  املطالب  تشبيك  إمكانية  وإفشال  وتوظيفه،  الخطر  وبناء  الفزع 

واالقتصادية مع الحريات السياسية وتعزيز وترسيخ فكرة السيد واملخلص 

متمثلة في السيسي والجيش. ما لم تكن لتحلم به السلطة! األخطر أن هذه 

الدعوة جاءت قبل يوم واحد من محاكمة مبارك وحبيب العادلي وقيادات عدة 

من الداخلية. فعلى الرغم من حالة الضيق العام والضغينة تجاه تبرئة مبارك 

ومعاونيه، إال أن املجتمع كان أكثر إنهاكاً واستياء وخوفاً من اإلخوان ومشهد 

وأجهزتها  السلطة  ونجحت  الــبــالد.  عليه  كانت  الــذي  الــواســع  العسكرة 

األمنية بتحقيق هدفين بضربة واحدة. فمن ناحية فشلت »جمعة الهوية«، 

ومن ناحية أخرى استُغلت الفرصة للتضييق على أي حراك ممكن بعد براءة 

مبارك. ورأى عدد من النشطاء واملحللين السياسيين والباحثين مثل أستاذ 

العلوم السياسية والناشط السياسي عمرو عبد الرحمن )من »حزب العيش 

والحرية«( أن اإلخوان صاروا قوة معطِّلة ألي حراك جذري في املجتمع. 

يحاول التنظيم استغال الذكرى لتوحيد الصف الثوري واستنساخ 

ــاديـــث كــثــيــرة عــن أهمية  تــجــربــة 25 يــنــايــر. فــهــنــاك مــفــاوضــات وأحـ

التنسيق وتجاوز الخافات والتوحد أمام السلطة العسكرية وبعث روح 

امليدان مرة أخــرى.. ويرى البعض أن اإلخــوان قوة ال يمكن االستغناء 

عنها، باألخص إذا تجاوز التنظيم مطالب »الشرعية« و«عودة مرسي«. 

بينما يصر قطاع كبير من الثوار على وضع اإلخوان في خانة الثورة 

املضادة، تحت شعار: »يسقط كل من كان عسكر، فلول، وإخــوان«. 

بل أصبح قطاع كبير من املجتمع يرى اإلخوان أكثر خطراً من نظام 

مبارك نفسه. تلك هي الحال عشية الذكرى الرابعة لـ25 يناير.

علي الرجّال

باحث في علم االجتماع السياسي متخصص في الدراسات األمنية، من مصر

حسام حسن ـ مرص

ابواب  فتح  عن  املاضى  الشتاء  دعائي  بشكل  اطالقها  تم  دعــوات 

الكلية الفنية العسكرية إليواء املشردين، ثم تمَّ نفيها، ولم يكترث 

أحد، فقد مرّ الشتاء وعادت شمس الصيف من جديد.

واآلن شتاء جديد يأتي وسط نشاط ملحوظ ـ حتى لو بقي تأثيره 

بهدوء   تعمل  أهلية  لجمعيات  ـ  املحتاجين  بعدد  مقارنة  مــحــدوداً 

وتشكل ما أطلق عليه مؤخراً »قوات مكافحة البرد«، في مقاربة مع 

على  املصري  الجيش  اطلقه  الــذي  الشغب«  مكافحة  »قــوات  اســم 

دوريات تجوب الشوارع ليل نهار.

مفترشو الخالء فئات..

والفزع.  والــجــوع  البرد  مصري  مليون   12 عن  يقل  ال  ما  يقتسم 

إنهم سكان العشش والصفيح واملقابر واملشردين في أسفل الكباري 

والــكــراجــات والــدكــاكــيــن وبــيــوت الــكــرتــون. وحــســب االحــصــاءات 

منطقة   1221 هو  مصر  في  العشوائية  املناطق  عدد  فإن  الرسمية، 

في  جميعها  تتساوى  أنها  يعني  ال  هذا  لكن  الدولة،  تخطيط  خــارج 

صغيرة  بيوت  الى  منها  األكبر  العدد  تحول  فقد  املعيشية.  الحالة 

ضيقة متالصقة تسترق الخدمات العامة كخطوط الكهرباء واملياه، 

وأغلب سكانها من أسر الصعيد شديدة الفقر التي ضاق بها العيش 

في السهل بجوار الجبل فهجّت إلى براح الوادي. إال ان تواتر األجيال 

وتراكم املشكالت من دون حل خلق دوائر أكثر حرجاً واحتياجاً مثل 

سكان املقابر والصفيح والعشش، و بهذا تحتل هذه التصنيفات ما 

كمناطق  الــدولــة   حددتها  التى  املناطق  من  املئة  في   40 عن  يقل  ال 

خارج التخطيط والتغطية الخدمية.  وقد اشارت بعض الدراسات 

املسحية الحكومية الى ان منطقة كـ »البساتين« تشمل وحدها 1.5 

عبر  تحولت  خضراء  قديمة  منطقة  هي  )البساتين  مواطن  مليون 

الزمن الى الحيز الرئيسي لبناء املقابر فى القاهرة(.

وهذا املجتمع، على اتساعه، يشمل في داخله عدد من التصنيفات 

بل والطبقات أيضاً. فهناك  أسر فقدت معيلها أو فقد معيلها املوظف 

مستوى  لتدني  املناطق  لتلك  لالنتقال  فاضطر  الوظيفية  درجــتــه 

اإليـــجـــارات، وهــنــاك أيــضــاً فــئــات وضعها أشــد حــرجــاً ورمــزيــة مثل 

او  زواج  عن  الناتج  الجيل  وهو   « الشوارع  ألطفال  الثاني  »الجيل 

تزاوج هؤالء الفتيان والفتيات وتشكيل امتداد جديد من األسر التي 

ال اعتراف بها، وال عائل لها وال حقوق على الورق.. 

صورها  بأعلى  تتجسد  ظاهرة  للكلمة  الحرفي  باملعني  املشردون 

واسع صورة  تتكرر بشكل  غيرها  من  أكثر  ففيها  العاصمة.  داخل 

او  الكباري  اسفل  يفترشان  عجوز  سيدة  او  مشرد  لرجل  نمطية 

في  البلد،  وسط  منطقة  فى  خاصة  الــشــوارع،  مداخل  على  يقيمون 

فمن  غيرها.  مأوى  لهم  يعرفون  وال  والصفيح  الكرتون  من  »بيوت« 

أين جاء كل هؤالء، وهل كان لهم واقع آخر قبل هذه اللحظة. األمانة 

عشر  مــن  يزيد  مــا  قبل  حــذرت  مصر  فــي  النفسية  للصحة  العامة 

تجبر  قانونية  لتشريعات  الحاجة  ومــن  الظاهرة  هــذه  من  سنوات 

األسر على تحمل مسؤولية ذويها من املعانين من األمراض النفسية 

التي  البيوت  املستشفيات ممر طبيعي من  بينما أصبحت  والعقلية، 

تخفي املرض الى التشرد بالشوارع .

فتح أبواب اإليواء؟

 وسط هذا الواقع الكفيل وحده بإثقال كتف أي مسؤول أو أي حالم 

لتلك  ومعاناة  تحد  كأكبر  عام  كل  الشتاء«  »برد  يزحف  بالسلطة، 

كالتي  شديدة  صقيع  موجة  تضرب  حين  والسيما  الغفيرة،  األعــداد 

التي  املاضي،  العام  في  سابقتها  لألذهان  وأعــادت  األسبوع  هذا  مرت 

الجميع صورهم. وخالل  اثنين من املشردين تداول  تسببت بمقتل 

أيام شبيهة باليوم مضى عليها ما يقارب العام، انطلقت دعوات تبشّر 

على لسان رؤساء تحرير وجرائد مؤيدة النتخاب املشير عبد الفتاح 

السيسي وزير الدفاع آنذاك لرئاسة الجمهورية، بوعود بفتح أبواب 

الشوارع  أطفال  وإيواء  املشردين  الستقبال  العسكرية  الفنية  الكلية 

وحمايتهم من البرد، كبداية إلعادة تأهيلهم وإدماجهم باملجتمع .

لكن وعقب فترة من انتشار هذه النبوءة وتحقيق الدعاية املرجوة 

منها، تمَّ نفي الخبر في تصريح مقتضب على لسان وزير التضامن 

من  املقدمة  واملساعدات  الدائمة  الجهود  على  أكد  الذي  االجتماعي 

املجال،  االتفاق على شيء محدد في هذا  الدفاع لكن من دون  وزارة 

بدوره  بالقيام  ملتزم  االجتماعي  التضامن  ان  قبيل  من  كالم  وعلى 

وتوفير التغطية الخدمية الالزمة للفئات األكثر احتياجاً...

ومشاهد مأساوية أخرى

ما بين شتاءين عام مر، شمل مشاهد عامة أكثر حضوراً وسخونة، 

مثل القتل بالرصاص الذي يتكرر أسبوعياً.. لكن كان هناك مشهد 

يمس ماليين املصريين، وهو حال 192 أسرة تم طردهم من مساكن 

تابعة للدولة، قال عنهم املسؤولين انهم حصلوا عليها بالبلطجة 

مناطق مختلفة  من  جــاءوا  إنهم  األسر  وتقول  الواقع.  األمر  وفرض 

ولم  إخــالؤهــا،  تم  او  منازلهم  تهدمت  حيث  نفسها  األزمــة  تعيش 

يحصلوا على بديل، فجاءوا بعد الثورة واستقروا فى تلك الوحدات 

أوضاعهم  بتقنين  وعــد  على  وحصلوا  للدولة،  التابعة  الشاغرة 

ليكون  والنقاش  الجدل  أمتد  املستحقة.   اإليــجــارات  دفــع  بمقابل 

تمت  كهرباء  أســالك  مع  مياهها  وتالمس  األمطار  هطول  الحصاد 

افترشته  الــذي  الشباب  مركز  إلنــارة  الرئيسي  الخط  من  سرقتها 

أطفال  أربعة  األمــن، مما تسبب فى إصابة  األســر تحت حماية  تلك 

كاد  املصابين  األطفال  ملشهد  وعويل  وهرولة  هلع  بالغة.  إصابات 

السلطة  لكن  الــعــام،  الطريق  ناحية  وتوجه  عــارم  لغضب  يتحول 

العام على مداخل هذا  كانت باملرصاد، حيث ثبتت قوات على مدار 

املكان ملنع األهالي من نشر غضبهم على الطريق.

املليء  املعسكر  هذا  أســوار  فداخل  أولوياتها،  الدولة  حــددت  هكذا 

باملخيمات ـ كأي معسكر الجئين على حدود دولية يضم ضحايا حرب 

ما هو غير مسموح  لكن  النقاش،  الدولة  هــؤالء وممثلي  يــدور بين  ـــ  

به هو الغضب.. لذا فرضت املقتضيات األمنية نشر »قوات مكافحة 

الشغب« وتفضيلها عن »مكافحة البرد«. »نقص درجات الحرارة » و 

»شح الخدمات العامة« إلى حد املساس بالحقوق الرئيسية بالحياة كـ 

»السكن« هو اختصار للمشهد الذي تغذيه عدة معلومات هامة منها:

االول/ كــانــون  منتصف  رسمياً  الشتاء  فصل  بــدء  ومــع  انــه،  ـــ 

ديسمبر املاضي، لم تشمل املضابط الرسمية إشارة مباشرة حول 

توفير حل سريع لـ »متضرري البرد« وانحصر األمر على توجيهات 

من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرئيس وزرائه إبراهيم 

وتزويد  الشتاء،  فصل  ومستلزمات  الغذائية  املــواد  بتوفير  محلب 

األسواق باِحتياجات املواطنين الالزمة فى هذا الصدد.

ـــ وبحسب دراسة أعدها املركز املصري للحق في السكن )منظمة 

في  نسمة  مليون   15.5 فيه  يعيش  الـــذي  الــوقــت  ففي  حــقــوقــيــة(، 

العشوائيات أي ما يزيد على ثالثة ماليين أسرة، نجد أن هناك 5.8 

مليون وحدة سكنية شاغرة لم تستخدم من قبل. 

ـــ شهدت مصر منذ العام 1952 إنشاء ما يسمى بـ »اللجنة العليا 

للفقراء  اجتماعية  خــدمــات  تقديم  هدفها  وكــان  الــشــتــاء«،  ملعونة 

النائية،  واألماكن  بالقرى  خاصة  الشتاء،  كــوارث  من  واملتضررين 

حصيلة  خالل  من  والسيول،  والفيضانات  املناخية  التغيرات  أثناء 

كالتموين  الحكومية  الجهات  بعض  على  تــوزع  بريدية«  »طوابع 

بعدها  األمــوال  لتذهب  التعليمية،  واإلدارات  الحديد  السكة  وهيئة 

تطالب  و  للمحتاجين.  املــعــونــات  تقديم  تتولى  الــتــي  اللجنة  إلــى 

جهات حقوقية منذ سنوات، بإلغاء هذه اللجنة ووقف ما اسمته بـ 

أو  سنوياً  جنيه  ماليين  الـــ10  عن  حصيلتها  تزيد  التى  »اإلتـــاوات« 

ينالها من شبهات  ملا  النواب،  لرقابة مباشرة من مجلس  إخضاعها 

فساد وعدم استفادة املستحقين منها.

12 مليون مصري مشرد

أحالم »مكافحة البرد« وواقع »مكافحة الشغب«

منى سليم

 صحافية من مصر

تعالوا نتفاهم مع.. أنفسنا! 

نهلة الشهال

بين جناح  نــدر(  ما  )إال  يتوزع  باريس  العالم حــول جريمة  في  املفتوح  النقاش 

يعتدّ بالحادث للدعوة إلى تشديد »الحرب على اإلرهاب« بكل الوسائل املمكنة، 

على  يــرد  وجناح  »أمــنــيــة«(.  تمويهاً  )املسماة  والقمعية  واالستخبارية  العسكرية 

»االستسقاء« يجري طلباً  بينما  الحقيقة،  في  الدائرة  ــ  والعسْف  الحرب  طبول 

وجــدد،  قــدمــاء  استعماريون  و«أنــهــم«  أظــلــم،  الــبــادي  أن  بإثبات  ــــ  منها  للمزيد 

يفبركونها  بل  لحجة،  أصــا  يحتاجون  وال  وجــدد،  قدماء  ومُنكِّلون عنصريون 

أحياناً. يضاف إلى ذلك سوء تفاهم عميق، أو »ضياع في الترجمة«، يجعل كاماً 

املقدسات  عــن  تخلى  لجمهور  مفهوم  غير  الــنــبــي«  »إهــانــة  استنكار  قبيل  مــن 

كمفهوم  أخـــرى،  مقدسات  )ملصلحة  حدتها  عنده  خفّت  أو  الــصــارمــة،  الدينية 

غــيــره(، كما يجعل كــامــاً عن  واالســتــنــســابــي، وكثير  الــغــائــم  التعبير«  »حــريــة 

الفردية )مثًا( غير مفهوم لكتل بشرية محبطة ويائسة ألنها مطحونة  الحرية 

با طيار  الطائرات  وغـــارات   واألمية  والتشرد  واإلهــمــال  والقمع  والفقر  باإلهانة 

تظاهرة  يتصدر  ودولــتــه،  هو  تعريفاً  اإلرهــابــي  ونتنياهو،  املنضب،  واليورانيوم 

استنكار اإلرهاب. كيف يستقيم ذلك؟ يجن الناس عندنا. ويُمْعِنون، كما يمعن 

هؤالء املهيمِنون، مصدومين بتعال من »الوحشية« التي تبدو وكأنهم يكتشفون 

وجودها للتو في هذا العالم.

كل ذلك قائم، ومثير لاهتمام كما للغيظ. ولكنه ال يحجب عطباً قائماً هو اآلخر 

العنف  بالغة  املفرغة،  الحلقة  هــذه  يكسر  ما  هو  لعل خوضها  ملواجهة،  ويحتاج 

املساوي لقسمة  املتحذلق ولكن  التعبير  الحضارات«،  والدموية، لسطوة »صدام 

العالم إلى فسطاطين، كاهما بائس.

ماذا نريد؟ مجرد االنتقام »مِنْهم«، إرعابهم وقتلهم حيث يمكن ذلك، وإرعاب 

أو مرتداً؟ هذه وصفة لحرب  يوافق على ذلك بوصفه خائنا  »مِنّا« ال  وقتل من 

أبدية ال تُبقي وال تذر، فيها »هويات« مختزَلة وهي لذلك مصطنعة وافتراضية، 

»الــقــاعــدة«  بالتأكيد  تمثلها  )ال  حضارية  قيم  لتعيين  نحتاج  لــلــخــراب.  ووصــفــة 

الــغــرب املعتدي واملــنــافــق(، نتبناها ونــدعــو لها، وتــكــون رافــعــة إصــاح  وال يمثلها 

مجتمعاتنا. نحتاج ملراجعة نقدية جذرية تقترح تفاهمات حول واقعنا االجتماعي 

والسياسي واالقتصادي، كما الفكري والثقافي والديني الخ.. ولعل املهمة تبدأ من 

أعدائنا،  قبل مجادلة  أنفسنا  نتفاهم مع  لألولى.  التصدي  ليمكن  األخيرة  الكتلة 

املهمة  حمل  في  الفشل  لتمويه  وسيلة  الصاخبة  املجادلة  هــذه  تكون  ألن  تجنباً 

الشاقة.. التي ما فتئت تبتعد عن التبلور ناهيك بالتحقق. ال مناص! 

صراع الفِيَلة في 2015

اإلخوان والعسكر في ذكرى 25 يناير 



ــارات  ــمــ ــعــ ــ ــرات ال ــ ــشـ ــ هــــــذا شـــــــارع وســــــط عـ

املــتــجــهــمــة فـــي حـــي ســـيـــدي مـــومـــن الــجــديــد 

الـــذي ظــهــر بــجــانــب ســيــدي مــومــن الــقــديــم. 

ــادس عـــشـــر مــن  ــســ ــه خــــرج إرهـــابـــيـــو الــ ــنـ ومـ

باردة في هذه  أيار/مايو 2003. تهب ريح 

الظهيرة الشتوية. خمس شبان يقفون حول 

التي  املواضيع  كــل  أنــهــوا  كهربائي.  عمود 

منها  نزلت  وقفت سيارة  فجأة  فيها.  تكلموا 

شابة أنيقة ودخلت املصبغة مسرعة )اسمها 

املــغــرب(. صــرخ شــاب »أصحاب  فــي  املصبنة 

تحت  أنها  الشابة  تــدرك  جننونا«.  الــدراهــم 

عشرة عيون. في الجو توتر وخوف. الشابة 

نصف  شبان  يراقبها  للسيارة.  لتعود  تسرع 

منهم  وواحـــد  ــوارد،  مـ وال  عــمــل  بــا  متعلمين 

على األقل في موقف بحث عن فريسة. بينما 

يــلــفّ عــامــل املــصــبــغــة املــابــس تــرجــع الــشــابــة 

طريقة  الشبان  غيّر  هل  لترى  للخلف  قليا 

الحساب.  ودفعت  تحركوا..  أو هل  وقوفهم 

مـــر شـــرطـــي عـــلـــى دراجــــــة نـــاريـــة فــتــقــدمــت 

ومضت.  لسيارتها  ثابتة  بخطى  الشابة 

سوسيولوجي منجم 

اللقطة  هذه  البصاص  السوسيولوجي  رصد 

حماية  في   - للمكان  الحقا  رجع  ثم  بالصدفة. 

السيارة املغلقة من الداخل وزجاج نافذة نصف 

لتقصي   - الــحــاســوب  يــظــهــر  ال  لــكــي  مــفــتــوح 

ــكــارثــة الــقــادمــة. نــحــن هــنــا عــلــى بعد  ــذور ال بــ

الـــتـــرامـــواي. بسبب  خــمــســمــئــة مــتــر مــن خــط 

انقرضت  الــجــوالــة،  للحمير  العشوائي  الــرعــي 

املشهد  املــزابــل.  وغطتها  الــخــضــراء  املــجــاالت 

ــتــي يــراهــا  ــواجــهــة ال هــنــا مــخــتــلــف عــن تــلــك ال

لعمارات  واجهات  يرون  فهم  التراموي.  ركاب 

مترا،  سبعين  عن  مساحتها  تزيد  شقق  فيها 

عمارات فيها شقتان أو أربع في كل طابق على 

شرفاتها  وفــي  جيد  بشكل  مصبوغة  األكــثــر. 

بــعــض الـــــورد.. عــلــى الــواجــهــة أحــيــاء جــديــدة 

وشــــوارع واســعــة وأمــاكــن وقـــوف لــلــســيــارات. 

تكبر  البيضاء  الــدار  ألن  الواجهة  هذه  وتتمدد 

ساحلي  شريط  عبر  الرباط  اتجاه  في  بسرعة 

فيه أرض مستوية يمتد فيها طريق سيار ثالثي 

فــي االتــجــاهــيــن، قــلــص مـــدة الــتــنــقــل بــالــســيــارة 

االقتصادية  والعاصمة  اإلداريــة  العاصمة  بين 

نبتعد  حين  دقيقة.  وأربعين  خمس  إلى  للمغرب 

الرومانسية.  تختفي  الــتــرامــواي،  واجــهــة  عــن 

ــة مــنــجــم  ــونـ ــلـ ــة املـ ــقـ ــيـ ــارات األنـ ــمــ ــ ــع ــ فــخــلــف ال

الداكنة.  العمارات  مئات  هناك  سوسيولوجي. 

الــواحــد.  الطابق  فــي  شقق  ثماني  مــن  عــمــارات 

هــنــا، ومـــع ارتــفــاع الــزحــام والــجــريــمــة تــتــزايــد 

إن لم يظهر الشرطي يمكن  للبوليس.  الحاجة 

بأمان  الظهر  بعد  الثالثة  في  التجول  للمواطن 

هنا طاملا أنه ال يملك شيئا.

بالجدران  يحلمون  الناس 

ما  حسب  عشوائية،  منازل  الناس  بني  سابقا 

توفر من أرض ومن إمكانيات، وترتبت عن ذلك 

الالجئين،  بمخيمات  أشــبــه  سكنية  تجمعات 

قابلة  وغــيــر  أســاســيــة  مــرافــق  وال  تصميم  بــال 

قابلة إلدخال  البوليس وغير  للمراقبة من طرف 

على  تــركــهــا  أو  بــهــدمــهــا  إال  عــلــيــهــا  إصـــالحـــات 

حالها. وهذه خيارات صعبة.

الدولة  أرادت  أيــار/مــايــو،   16 تفجيرات  بعد 

للتعمير  مــهــوال  مــجــاال  ففتحت  وجــهــهــا  تنقية 

أحياء  لسكان  شقق  على  الــحــصــول  وســهّــلــت 

آالف  ألن  »مــــهــــول«  ــى  عــل ــدد  ــ واشــ ــح.  ــي الــصــف

الـــهـــكـــتـــارات عـــبـــدت طــرقــاتــهــا وبــنــيــت فــيــهــا 

عـــمـــارات. لــكــن الــطــلــب أيــضــا كــبــيــر. فحسب 

يقطنون  شخص  ألف   360 هناك  اإلحصائيات 

دورا آيلة للسقوط في الدار البيضاء. بالنسبة 

ذهبية  فرصة  العمارات/األقفاص  فهذه  لهؤالء، 

بأقل  التنقل  لهم  يضمن  الــتــرامــواي  أن  طــاملــا 

دائمين  عملين  توفير  تعني  والــعــمــارة  كلفة. 

على األقل، بواب وحارس سيارات، ومهن أخرى 

مــداه  االكــتــظــاظ  فيبلغ  جـــددا،  ســكــانــا  تجلب 

البرق.    بسرعة 

التلفزيون  في  ملك.  العقار  البيضاء  الدار  في 

إعالن  الكبرى  التجارية  املحالت  وفي  والجرائد 

ــدة  ــائـــزة واحــ عـــن مــســابــقــات بـــال حــصــر والـــجـ

مــقــدســة: »شـــاركـــوا وفـــــوزوا بــشــقــة مــمــتــازة 

أن  فكما  بالجدران.  يحلمون  الناس  مفروشة«. 

املدن  حقيقة  فــإن  أجسادهم  في  الناس  حقيقة 

تستبق  لذلك  ذلك.  تعي  والدولة  جدرانها.  في 

تريد  املاضي.  أخطاء  متجنبة  لتحتويه  الطلب 

وتوجيهه  الــعــقــاري  الــواقــع  هــنــدســة  السلطة 

نفسه.  عليها  ويفرض  رأسها  على  يقع  أن  بدل 

واسعة  شـــوارع  تشق  بــكــر.  أراضـــي  تفتح  لــذا 

حتى  تــوجــد  ال  طــرقــيــة  مــحــاور  تفتح  بــســرعــة، 

فــي الــعــاصــمــة. ضــواحــي الـــدار الــبــيــضــاء أكثر 

ــط املــديــنــة املــزدحــم  جــاذبــيــة لــلــعــيــش مــن وسـ

العثور  يمكن  أقــل.  سكاني  ضغط  هنا  والغالي. 

عــلــى مــكــان لــركــن الــســيــارة نــهــارا بــســهــولــة. 

تنبت عمارات محل حقول الفول. مناطق ريفية 

ــارت  كــبــيــرة انــضــمــت لــلــمــجــال الــعــمــرانــي وصـ

الغيتوهات  هنا  جديد«.  مومن  »سيدي  تسمى 

وهو  »بــوزبــال«،  يسكن  هنا  بذاتها.  املستقلة 

البيضاء  ــدار  الـ ســكــان  اخــتــرعــه  الـــذي  املصلح 

)ال  يملكون  ال  ومــن  يملكون  مــن  بــيــن  للتمييز 

وغير  املتحضرين  بين  للتمييز  تعليما(،  وال  ماال 

بالدار  إلقامتي  األولــى  األشهر  في  املتحضرين. 

وهي  مهينة.  التسمية  هــذه  وجـــدت  البيضاء 

أتعلم  وحاليا  عــاديــة،  صــارت  عــام  بعد  كــذلــك. 

من  الكلمات  بعض  بدأت  وقد  بسهولة،  الشتم 

سيغضب  طبعا  فمي.  من  تخرج  الحزام  تحت 

لكنهم  هنا،  »بوزبال«  يقرؤون  حين  الكثيرون 

مرة  مئة  لها  استخدامهم  إنكار  يستطيعون  ال 

األقل: على 

املقرات  هنا.  املنتخَبون  يقطن  ال  سياسيا،   -

حسب  االنــتــخــابــات.  حين  إلــى  مغلقة  الحزبية 

بدنيا  منهكون  أمــيــون   - مسنين  تصريحات 

ــوات بــكــثــافــة في  ــ ــراء األصـ - فــإنــه يــنــتــشــر شــ

سيختفي  املــرشــح  أن  والــحــجــة  االنــتــخــابــات. 

»لَحلْبه«  الفرصة  انتهاز  لذا يجب  حين ينجح، 

اآلن. ال ينتظر منه أحد شيئا. يوجد حي اسمه 

الحي.  الــنــاس  سمى  هكذا  الــلــه«.  فــي  »الــرجــاء 

الدولة وال في  الله فقط وليس في  فرجاؤهم في 

الصناعي.  الحي  في  تشغلهم  التي  الشركات 

ولصالح هذه الشركات تم التغاضي عن البؤس 

عاملة  يــد  توفير  بغرض  مومن  سيدي  حــي  فــي 

فشركات  مستمر،  التمييز  وهذا  جدا.  رخيصة 

مومن،  سيدي  في  كثيرا  تستثمر  ال  االتصاالت 

يقول  ضعيفة.  العنكبوتية  الشبكة  فتغطية  لذا 

مرارتهم  سيفجر  االنترنيت  بــطء  إن  الشبان 

وهي  والكولستيرول  السكري  لهم  ويسبب 

أمراض تليق باألغنياء الذين ال تبذل أجسادهم 

جــهــدا.. فــأشــكــال األجــســاد وخــاصــة األصــابــع 

أصحابها. الكثير عن  تقول 

وظائف  في  يعملون  السكان  اجتماعياً، جل   -

تغسل  الخمسين  في  امــرأة  على  وقفت  بدنية. 

أرضـــيـــة مــخــبــزة وشـــعـــرت بـــالـــعـــار. هـــذه مهن 

فقط. كلما شاخ شاغلوها  بدنية  لياقة  تتطلب 

وبذلك  عنهم،  االستغناء  وتــم  دخلهم  تراجع 

في  ريفيون  جــدد،  ملهاجرين  املــجــال  يفسحون 

لبذل  ومستعدون  مبكرا  يستيقظون  الغالب، 

املدللين  املــدن  أبناء  بخالف  بسخاء،  أذرعــهــم 

غاز  قنينة  وحمل  والعرق  الغبار  يخشون  الذين 

أمتار..  طهي ملسافة عشرة 

أن  صحيح  بتاتا.  موجودة  فغير  الثقافة  -أما 

نبيل عيوش أسس مركزا ثقافيا في الحي الذي 

صور فيه فيلمه »يا خيل الله« عن اإلرهاب. لكن 

 160 بافتتاح  امللك  أمــام  تفاخر  األوقـــاف  وزيــر 

األخــيــرة  أشــهــر  الستة  فــي  املــغــرب  فــي  مسجداً 

الصعيد  على  واضح  الدولة  حضور   .2014 من 

األمني والديني. ال توجد دور شباب في الوسط، 

وقد  الــوقــت،  أغلب  فــارغــة  بلدية  مكتبة  توجد 

أن  املــكــلــف  ــال  )قـ األســاســيــة  ســرق جــل كتبها 

البلدي يرسلون »أصدقاء« من  أعضاء املجلس 

طرفهم ألخذ الكتب دون أن يرجعوها(. 

مقدمات  الجتثاث  يكفي  ما  يوجد  ال  النتيجة: 

مــومــن حاضنة آلالف  يــوفــر ســيــدي  ال  الــكــارثــة. 

التعليمية  املؤسسات  لفظتهم  الذين  الشبان 

ــذي طــرد  ــ فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق. فــالــشــاب ال

في  الصفر  مــن  يــبــدأ  نفسه  يجد  املــدرســة  مــن 

ــارع. كـــانـــت املـــدرســـة بــوصــلــتــه وعــشــه  ــــشــ ال

له  وفــر  املــدة  هــذه  وطيلة  ســنــوات.  عشر  طيلة 

طرد  يــوم  لكن  مجانا.  واألكـــل  السكن  والـــداه 

أبــوه  لــه  يــقــول  املــدرســة صــارا يحاسبانه.  مــن 

هو  وهذا  ما سيأكله.  يجلب  أن  عليه  »أخرج«. 

األكــل.  الشعبي:  الحي  فــي  واحــد  رقــم  املشكل 

الخبز  يتناول  ألنــه  والــديــه  يلوم  الــشــاب  كــان 

يجد  واآلن  واملـــســـاء.  ــاح  الــصــب فـــي  ــاي  ــشـ والـ

عليه  الحقير.  »الــرزق«  هذا  توفير  في  صعوبة 

فات  لقد  شيئا.  تتقنان  ال  يــداه  لكن  يعمل.  أن 

أوان تعلم حرفة. لذا فالعمل السهل هو حمال. 

أو »حوفار« من الحفر بالفأس. يحفر في التراب 

واإلسمنت.

الخيارات: حوفار أو حباس

خضر،  بائعة  أو  غسالة  »الــحــمــال«  أم  تعمل 

وهـــو يـــرى نــفــســه يــكــرر حــيــاة والـــديـــه. يــرى 

بدنياً  منهكة  عابرة  مهن  في  يعملون  أشباهه 

يرى  منتظم..  غير  وتوقيت  منخفض  بــدخــل 

البديل؟ ما  فيهم مصيره وهذا يرعبه. 

لقطع  الــشــبــان  بــعــض  يــعــمــد  األول:  الــبــديــل 

دراجــة  مــرور  قبل  الباكر  الصباح  فــي  الطريق 

حقائب  البطل  يــســرق  الصباح  فــي  الــشــرطــي. 

ــنــســاء وهــواتــفــهــن ويــنــجــو بــســهــولــة حين  ال

ومن  مسجلة.  غير  نــاريــة  دراجـــة  لــديــه  تــكــون 

املسروقة  الغبية  الــهــواتــف  لكن  آالف..  هــؤالء 

ــة وتـــكـــشـــف لـــصـــوصـــهـــا. حــتــى  ــارت ذكـــيـ ــ صــ

من  وتكشف  إس  بي  جي  فيها  الزبالة  حاويات 

والشرطة  الزبالة  جمع  شركة  وتأتي  سرقها، 

في  للص  ينظرون  والناس  ملكيتها،  السترجاع 

السجن  في  الشبان  ينتهي  هكذا  الشرطة.  يد 

وهي  »الــحــبّــاســة«  بـــ  ويلقبون  ســنــوات.  لــعــدة 

صــيــغــة مــبــالــغــة عــن كــثــرة دخـــول الــحــبــس. ما 

البديل؟

وليت.  بلو  ويبدأ  حنين.  عن  عبارة  الــجــواب 

ــنــتــه شــركــة  ــى الــبــكــالــوريــا لــعــيّ ــو حــصــل عــل لـ

الحاسوب.  في  العمال  وخروج  دخول  لتسجيل 

إال  الحاسوب  من  يعرف  ال  املحبط  الشاب  لكن 

الحاسوب  في  أن  بباله  يخطر  لم  الفايسبوك. 

لذا لم يتعلمها. للدخل،  املدرة  البرامج  مئات 

اللغة عن هذا.  ال توجد منافذ وبدائل. وتعبر 

بعضهم  الشبان  يصف  وعــي.   حمّالة  فاللغة 

ــال«. ويـــدركـــون أن الــنــاس  ــ ــوزب ــ بــعــضــا بــــ »ب

الشاب  سخط  زاد  وكلما  بذلك.  يصفونهم 

كــالمــه.  فــي  الجنسي  املــعــجــم  زاد  واقــعــه  عــلــى 

يدعو  أن  ويــحــصــل  رث.  ثـــوري  وهـــذا ســلــوك 

حبس«  عام  يعطيني  »الله  نفسه  على  أحدهم 

األرض  تنشق  أن  أي  غبّارة«.  يعطيني  »الله  أو 

املعجم  ــدل  ويــ قــلــقــه.  مــن  لــيــتــخــلــص  وتــبــلــعــه 

وكراهية  الواقع  كراهية  مدى  على  املستخدم 

الذات. 

الشبان،  من  للعديد  تحدثت  الثاني:  البديل 

يؤهله  التعليمي  مستواه  بأن  محاوري  يعترف 

مثل  أجــاب:  مــاذا؟  مثل  »حــمــال«.  واحــد:  لعمل 

الحمار. حين أحرجته باألسئلة التي تدينه ألنه 

ترك الدراسة ظهرت جاهزيته الستخدام يده. 

شباب يعتقد أنه سيحقق كل أحالمه بعضالته، 

عاطفته  شحذ  يسهل  الثقافي  خوائه  بسبب 

مع  متدين.  مجتمع  في  تشربها  التي  الدينية 

دماغ،  لغسيل  تعريضه  يسهل  الثقافي  الخواء 

دفعة  للتشدد  االنــحــراف  مــن  فينتقل  لــيــتــوب 

فقط  العنيفة.  سلوكياته  يغير  أن  دون  واحدة، 

الله...  أنه في خدمة  التوبة فهو يزعم  أنه بعد 

وهـــذه حـــاالت مــرصــودة هــنــا. جــرت تــوبــات جد 

دخل  فقد  عيوش،  نبيل  فيلم  في  كما  مفاجئة 

وخرج  السجن  إلى  العنيف  السكير  الحشاش 

داعية إلى الله. تاب هناك.    

أحـــاول أن  أراقــــب.  املــكــان  فــي  جلست طــويــال 

أراقب بعين محايدة. أي ليس بتلك العين التي 

مسبقا.  السلطة  وتــديــن  الــنــاس  مــع  تتعاطف 

طرقا  شقت  الدولة  الوضع.  تعقيدات  أرهبتني 

صرف  قــنــوات  ودفــنــت  مــتــرا.  عشرين  عرضها 

شرطة  واقــفــا.  فيها  أســيــر  أن  يمكنني  صحي 

معرفة  تتطلب  مهني  تكوين  ومراكز  ومساجد، 

الفرنسية..  باللغة 

الـــســـؤال هـــو كــيــف يــمــكــن مـــســـاعـــدة كــتــل 

ــوارد وبــحــاجــات  ــ بــشــريــة بـــا تــكــويــن وبــــا مـ

الشبان  تــدبــر عــشــرات آالف  تــتــزايــد؟ كــيــف 

الـــذيـــن بــلــغــوا الــعــشــريــن بـــا تــعــلــيــم تــقــريــبــا، 

ويريدون عما ودخا وحياة بكرامة؟ 

يــجــب الــعــمــل عــلــى عـــقـــول هــــؤالء الــشــبــان 

ملكافحة  ضخمة  حــاجــة  هــنــاك  األمـــل.  ملنحهم 

ــل. الــــدولــــة املـــغـــربـــيـــة مـــلـــزمـــة بــصــرف  ــهـ ــجـ الـ

الثقافي.  املجال  في  البترول  انخفاض  أربــاح 

منخفضا.  كان  مهْما  مربحا  العائد  وسيكون 

الله  يا خيل   « نــداء  لكي ال يسمع من جديد 

البيضاء..  بــالــدار  الــلــه ارغــبــي«  اركــبــي والــى 

ولكي ال يتكرر ما حصل بباريس.

10  مليار دوالر هي قيمة األموال املهرّبة من املغرب إلى الخارج،

من أصل 740 مليار دوالر أموااًل مهرّبة من شمال أفريقيا والشرق األوسط

منذ 2003 إلى اآلن. وتمكّنت املغرب، أخيراً، 

من استرجاع حوالي ثالثة مليار دوالر منها، وفق تصريح لوزير املال واالقتصاد املغربي. ملــــــف
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»سيدي مومن الجديد« 

الخواء الثقافي ومخاطره على الشبيبة
»االسم: رائف محمد بدوي

السن: 28 سنة

في  الجزائية  املحكمة  حكمت  وقــد   )...(

جدة بتاريخ 7 مايو 2014 على رائف بدوي 

جلدة   1000 والجلد  سنوات   10 بالسجن 

وغرامة قدرها 2 مليون ريال سعودي، وذلك 

الحكم  السعودي  ــاء  االدعـ استئناف  عقب 

السابق الصادر ضده«. 

هذا بعضٌ ممّا دوّنه موقع »جهود« في الصفحة املخصصة للمعلومات 

الحكم،  تنفيذ  بدأ  الفائت،  الجمعة  يوم  لكن  بــدوي.  رائــف  املعتقل  عن 

وجُلد بدوي 50 جلدة في العلن بعد االنتهاء من الصالة. وهذا تحديثٌ 

لم يدخل إلى اآلن صلب الصفحة في املوقع. 

األصفر  باللون  جملة  إليه،  الولوج  وبمجرّد  »جهود«،  موقع  أعلى  في 

من  مبادرة  هي  العربي«.  العالم  في  والضمير  الــرأي  سجناء  عن  »دفاعاً 

الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، والهدف منها دعم كافة سجناء 

الرأي في العالم العربي وتسليط الضوء على قضاياهم. يُعنى »جهود« 

املهيمن، سواء  ذاك  مغاير عن  رأي  لتعبيرهم عن  تمّ سجنهم  من  بكل 

كتابةً أو غناءً أو خطابةً... وتشمل تغطية املوقع »سجناء الضمير« وهم 

املعتقلون على خلفيّة ممارسة نشاط حقوقي معارض، على الرغم من أنّ 

املحاولة هي للتركيز على »سجناء الرأي« كمحاولة من الشبكة العربية 

إلثراء املحتوى الحقوقي على شبكة االنترنت وتسليط الضوء على أكثر 

االنتهكات حدّة، على حدّ تعريف املوقع عن نفسه. 

لشباب  )بأغلبها  الشخصية  والصور  العلم  أسماء  املوقع  في  تزدحم 

آخر  قضيتهم.  »جــهــود«  يحمل  الذين  باملعتقلين  الخاصّة  وشــابــات(، 

املصرية  للطالبة  واحدثها  جديدة،  أسماء  سلسلة  عن  عبارة  املواضيع 

»حنان الطحان« البالغة من العمر 19 عاماً، املسجونة واملحكومة بالسجن 

ثالث سنوات واملراقبة 3 سنوات أخرى وغرامة 10000 جنيه. تمّ القبض 

على حنان في األحداث املعروفة إعالمياً بـ«مسيرة االتحادية«. وهي جاءت 

مع  للتضامن  العاملي  »الــيــوم  عليه  أُطلق  الــذي  اليوم  في  التظاهرة  إلــى 

املعتقلين«. ألقي القبض عليها ووجهت إليها سلسلة تهم مع مجموعة 

باألمن  أخلّت  تظاهرة  في  االشتراك  تجمهر،  في  االشتراك  زمالئها:  من 

العام، استعراض القوة واستخدام العنف بالطريق العام..  

املوقع بسيط، وقد اتبع تبويبا بسيطا هو اآلخر: الرئيسية، الدول، عن 

موقع سجناء الرأي، ادعم سجناء الرأي. 

يمكن  التي  األشكال  من  سلسلة  يقدّم  بالدعم  املختصّ  األخير  الباب 

فيها للقراء املساهمة واملساعدة، منها: إرسال معلومات عن سجناء الرأي: 

صورة أو خبر أو تحديث للمواقف القانونية، تنظيم وقفات احتجاجية 

أمام سفارات الدول التي تحتجز سجناء رأي والترويج لألسماء والصور 

الدعوة  عن  عدا  طبعاً  هذا  االجتماعية.  التواصل  وسائل  عبر  والقضايا 

إلى إرسال برقيات ورسائل إلى سجناء الرأي ألثرها الكبير عليهم. على 

أية حال، وعلى فرض أن املوضوع يستحق موقعا أكثر فعالية او متابعة، 

يبقى ان »جهود« يسعى على االقل لتخزين املعلومات الخاصة بالسجناء 

وال  أثرهم  فال يضيع  أو ضمير(  رأي  كانوا سجناء  )ســواء  السياسيين 

يسقطون في النسيان. وهذا بذاته جهد جدير بالتحية.

http://gohod.net

ملــــــف
مـواقع / إصدارات

فكـــرة

ماحي بينبين - املغرب

املغربي  الحكومة  لرئيس  تصريح  املغرب«!  حكومة  يؤيد  »الله 

عبد اإللـــه بــن كــيــران فــي لــقــاء لــه مــع أعــضــاء حــزبــه. ويــتــابــع »ال 

إن نجاح حكومتي جــاء في جــزء رئيسي منه  القول  أخجل من 

بفضل تأييد الله وكرم السماء«، الفتاً إلى »توالي سنوات ممطرة 

باملغرب منذ أن تولت الحكومة شؤون املغاربة بداية سنة 2012«. 

وتأكيداً: »الله أمطر الباد بعد أن تم تنصيب الحكومة بأسابيع 

قليلة سنة 2012، بعد أن كان الجفاف مستشرياً«. كما عزا بن 

كيران »تراجع أسعار النفط إلى الله«. 

هكذا قرّر بن كيران ربط أوراقه كلها بالسماء وردها الى ربّ 

يقال  بل  بذكائه،  معروف  فهو  نفسه،  في  لبساطة  ليس  العباد، 

املتعلّقة  األسئلة  مــن  على كثير  الــبــاب  يُغلق  فهو  وبــذا  بــدهــائــه. 

بالفساد والسرقة واإلهمال والوساطة... كيف ال وأحوالنا مجتمعةً 

بيد الله.

نستحضر هنا بعض الوقائع املغربية:

- يــوم الــثــاثــاء 2 كــانــون األول مــن الــعــام 2014 وصــل عدد 

قتيًا.  أكثر من 45  إلــى  املغرب  الجوية في  األحـــوال  قتلى ســوء 

تساقطت على  التي  الغزيرة  األمطار  تسببت  أن  بعد  هذا طبعاً 

مناطق متفرقة من جنوب الباد بفيضانات عزلت مئات القرى 

الطرقات  قطع  إلــى  السيول  وأدت  األشــخــاص.  آالف  وحــاصــرت 

وانهيار السدود، ووصلت الفيضانات إلى أحياء سكنية في مدينة 

ذلك  أنَعْزوا  منكوبة.  منطقة  السلطات  أعلنتها  بحيث  »كلميم«، 

إيّاكم ورفــع السبابة بوجه الحكومة أو  أيــة حــال،  الله؟ على  إلــى 

وعن  الطرق  او  البناء  »املــســؤولــة« عن ســوء  الرسمية  السلطات 

ترك الناس يبنون في »األوديــة« وهي مجاري للسيول، تركهم 

بحجة أنها جفت. ال مسؤول إالّ الله. 

- بلغ عدد القضايا املرفوعة أمام القضاء املغربي املتعلقة بالفساد 

املالي، مثل االختاسات والتهرّب الضريبي وتزوير العملة الخ..، 

نحو 9199 قضية في العام 2013، وذلك مقارنة بـ8720 قضية 

في العام 2012. ليست الزيادة فحسب هي امللموسة بل مجمل 

األرقام كبير.

وهذه نعزوها إلى الله. هو فتح الباب لعباده للسرقة وهو من زاد 

املغربي  السنة وعــاد »بتوفيق منه« وأتــاح للقضاء  أعدادهم هذه 

البتّ بقضاياها. إرفعوا أيديكم.  

لن نُكثر. ولكن ال بدّ من السؤال عن سبب انعقاد أعمال املنتدى 

اإلرهــاب في مراكش واستضافة أكثر من 120  العاملي ملكافحة 

مشاركاً من 40 دولــة؟ هذا كلّه ملناقشة سبل مواجهة املقاتلين 

اإلرهابيين األجانب املنضوين في صفوف تنظيم الدولة اإلسامية؟ 

ملا التكلفة.. كنّا تركنا املسألة لله!

البيعة« ألمير  تقديم »والء  يفوّت سنة من دون  ال  فهذا شعب 

املؤمنين امللك محمد السادس )كما يُطلق على نفسه(. في شهر 

آب من كل عــام،  يخرج عليهم ممتطياً صهوة جــواده ووراءه 

خادم يحمل مظلة كبيرة تقيه من الشمس )...(. وبموجب مراسم 

عبارة  مرددين  امللك  أمــام  مجموعات  في  املسؤولون  يمرّ  دقيقة 

الله مدبّراً أحوال  »اللهم بارك في عمر سيدي«. فكيف ال يكون 

املغاربة. صدق بن كيران!

ربّ املغرب

زينب ترحيني
محمد بنعزيز

 كاتب وسينمائي من املغرب
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»جهود« من أجل

سجناء الرأي والضمير



الجديدة  التونسية  للحكومة  بالنسبة  حرجة  القادمة  املرحلة  تبدو 

التّي ستكون بين املطرقة والسندان. فهي ستسعى إلى ترميم الوضع 

االقــتــصــادي بما يضمن حـــدّا دنــى مــن االســتــقــرار مــن جــهــة، والعمل 

على الحدّ من املطلبيّة وترويض الحراك االجتماعي من دون إجراء 

الــثــروة، من جهة ثانية. هذا  إصــالحــات جــذريّــة باتّجاه إعــادة توزيع 

االقتصادية.  للتناقضات  األمــنــيّــة  املعالجات  إلــى  الــعــودة  عمليّا  يعني 

واختيار الحبيب الصّيد يجب أن يُوضع في هذا اإلطار.

تونس تعيش اليوم حالة أشبه بارتداد من ثورة إلى إعادة تشكّل للنظام 

في  تونس  نــداء  حركة  فــوز  بعد  خصوصا  معدّل،  شكل  في  ولــو  القديم، 

االنتخابات التشريعيّة وصعود رئيس الحركة الباجي قايد السبسي إلى 

الذّي  املخضرم،  املسؤول  الصّيد،  الحبيب  تكليف  الجمهوريّة.  رئاسة 

للداخليّة  يُعيّن وزيرا  أن  إبّان حكم بن علي قبل  الداخليّة  عمل في وزارة 

بعد الثورة، ومن ثَمّ وزيرا مستشارا مكلّفا بالشؤون األمنيّة لدى حمّادي 

اإلسالميّة  النهضة  حركة  شكّلتها  التّي  األولى  الحكومة  رئيس  الجبالي 

األول 2011..  في تشرين  التأسيسي  املجلس  انتخابات  إثر  مع حلفائها 

أثار املخاوف من عودة السلطويّة القديمة والتضييق على الحريّات. لكن 

بالرغم من انحسار الثورة في كامل العالم العربي، تبدو إمكانية العودة إلى 

االستبداد في تونس مستبعدة، خصوصا في املدى املنظور. فبغضّ النظر 

عن النوايا التسلطيّة ملن سيحكم، فإنّ مهمّته ستكون معقّدة بالنظر إلى 

املوروثة عن نظام  إدارة مشاكله  االقتصادي وإلى صعوبة  الوضع  تردّي 

إلى  التي تلت سقوطه، وبالنظر أيضا  االنتقاليّة  الحكومات  بن علي وعن 

وكرّستها  الوطني  الحوار  أفرزها  التّي  السياسيّة  التوافقات  هشاشة 

صناديق االنتخابات. هذا إضافة إلى التحديّات األمنية التي يفرضها وضع 

إقليمي متفجّر يخشى الكثيرون أن تمتدّ نيرانه إلى تونس، خصوصا مع 

تأزم األوضاع في الجارة ليبيا. 

االقتصاد بين الترميم وغلق إمكانيات التغيير

قضايا  حــول  صــراعــات  مــن  رافقها  (ومـــا  االنتقالية  املرحلة  انتهاء  مــع 

الدين والهويّة) بصياغة دستور توافقي ووضع أُسس النظام السياسيّ 

الجديد، ستجد الحكومة القادمة نفسها في مواجهة تحديّات اقتصادية 

واجتماعية هامّة، لعلّ أبرزها إخراج البالد من حالة الركود االقتصادي عن 

الستيعاب  شغل  مواطن  وخلق  واألجنبي  املحلّي  االستثمار  تحفيز  طريق 

العاطلين عن العمل. سيكون على الحكومة أيضا اعتماد تدابير تقشّفية 

من قبيل خفض الدّعم ورفع األسعار، باإلضافة إلى خفض اإلنفاق، ملواجهة 

املاليّة  املؤسّسات  شروط  مع  يتالءم  بما  املديونيّة،  وتفاقم  املوازنة  عجز 

صعوبة  املقبلة.  املرحلة  في  هيكليّة»  «إصالحات  نحو  تدفع  التّي  العامليّة 

بل  تخلفه  قــد  الـــذّي  الشعبي  الغضب  فــي  فقط  تكمن  ال  ــراءات  اإلجــ هــذه 

الخالفات  إلــى  بالنظر  االجتماعيّة  كلفتها  حــول  التوافق  غياب  في  أيضا 

للصناعة  التونسي  واالتّحاد  للشغل  التونسي  العام  االتّحاد  بين  الحادّة 

والتجارة (منظّمة األعراف) والتّي أدت في مرحلة سابقة إلى توقّف الحوار 

قانون  في  النظر  بإعادة  األعــراف  منظّمة  تطالب  حين  ففي  االقتصادي. 

من  مزيدا  إعطاءها  باتجاه  العمل  لعالقات  املنظّمة  والقوانين  االستثمار 

اتّحاد  فإنّ  الخاصّ،  بالقطاع  العام  القطاع  النظر في عالقة  وإعادة  املرونة، 

الخصخصة  وتــيــرة  لتسريع  مقدّمات  املقترحات  هــذه  فــي  يــرى  الشغل 

والتّي  العاملة  اليد  تحمي  ال  التّي  الهشّة  التعاقديّة  األشــكــال  وترسيخ 

تساهم في تردّي األوضاع املعيشيّة وتفاقم أزمة الصناديق االجتماعيّة.  

أزمته  من  بالخروج  للبلد  سمح  الــذّي  الوطني  الحوار  في  الكثير  قيل 

السياسيّة، وعن دور الوساطة الذّي اضطلعت به املنظّمات الراعيّة، وعلى 

رأسها اتّحاد الشغل ومنظّمة األعراف، لكن من دون االنتباه إلى حسابات 

هاتين املنظّمتين، وإلى دورهما الذّي يتجاوز التمثيل النقابي أو القطاعي 

السياسة  خارج  الشغل  اتّحاد  يكن  لم  منظوريهم.  مصالح  عن  والدفاع 

الكفاح الوطني وبناء دولة  أبدا. مرّ خالل مسيرته من موقع الشريك في 

االستقالل إلى عالقة قائمة على الترويض عبر إشراك قطاعات واسعة من 

البيروقراطيّة النقابيّة في شبكات الفساد والزبونيّة من جهة، ومن جهة 

ثانية احتواء القواعد املناوئة واملعارضة لنظام بن علي التي وجدت داخل 

بالتوازي،  السياسي.  املجال  انحسار  ظلّ  في  للنشاط  مساحة  االتحاد 

بن  لنظام  االقتصاديّة  الخيارات  في وضع  األعراف شريكا  منظّمة  كانت 

علي وفي االستفادة منها من خالل الخصخصة والقروض البنكيّة والتهرّب 

فرصة  الوطني  الــحــوار  في  وجدتا  املنظّمتين  كال  أنّ  الــواقــع  الضريبي. 

إلعادة التموقع في مرحلة ما بعد بن علي والتأثير في مشهد سياسيّ قيد 

التشكّل.

الصّيد  تكليف  يوم  املنجمي  الحوض  في  االحتجاجات  انــدالع  يكون  قد 

بتشكيل الحكومة، محض صدفة، لكنّها تختزلُ في أدقّ تفاصيلها طبيعة 

املرحلة والبون الشاسع بين حجم االنتظارات وطبيعة التعامل معها. فلقد 

املكلفة جدّا عن طريق شركات  الفوسفات  نقل  األهالي ضدّ عمليّة  احتجّ 

للدولة، ممّا يسبّب  اململوكة  الحديدية  السكك  النقل عوضا عن شركة 

مملوكة  هــذه  النقل  شركات  قفصة.  فوسفات  لشركة  كبرى  خسائر 

بن  حكم  ــان  إبّ التلزيم  صفقات  من  استفادوا  الذّين  األعمال  رجــال  ألحد 

النيابي  للمجلس  مؤخرا  انتخب  والــذّي  النظام  من  قربهم  بحكم  علي  

الذّين  النوّاب)  الجديد كغيره من رجال األعمال (10 في املئة من مجموع 

االقتصاديّة  التشريعات  على  للسيطرة  ويسعون  السياسة  حلبة  دخلوا 

والطاقة.  واملالية  االقتصادية  بالشؤون  تُعنى  التّي  باللجان  اإلمساك  عبر 

الشركات  على  باالعتماد  الفوسفات  نقل  عمليّة  االحتجاجات  توقف  لم 

الشركة  تعلن  أن  قبل  األمــن  قــوّات  حماية  تحت  تواصلت  بل  الخاصّة، 

عزمها الرجوع إلى السكك الحديدية في محاولة منها المتصاص غضب 

األهالي. صعوبة املرحلة تكمن حتما في توازن القوى بين حراك اجتماعي 

صلب في مواجهة املصالح القديمة العائدة بقوّة عبر بوّابة «نداء تونس» 

واألحزاب املرتبطة بالنظام القديم، إضافة لشبكات املحسوبيّة والزبائنية 

خيارات  اعتماد  نحو  حتما  ستدفع  والتّي  الدولة،  لبيروقراطيّة  املخترِقة 

بين  التوافق  غياب  ظلّ  في  االحتجاجات  تؤجّج  أن  شانها  من  اقتصاديّة 

األطراف االجتماعية.

رهان إدماج اإلسالميين 

يدعمها  سياسي  تحالف  إلى  حاجة  في  القادمة  الحكومة  تكون  سوف 

يضمّ حركة نداء تونس وحركة النهضة اإلسالميّة باإلضافة إلى احزاب 

أخرى صغيرة ممثّلة داخل املجلس النيابي، وربّما شخصيّات مستقلّة من 

خارجه. بدأت بوادر الخالفات تلوح داخل حركة نداء تونس منذ تكليف 

إلى  انّه شخصيّة من خارج الحزب، مؤشّرة  الحبيب الصّيد، على اعتبار 

احتدام صراع األجنحة. وقد أبدت حركة النهضة موافقتها على االنضمام 

للحكومة. 

على  االنتخابات  في  الفائزة  األحـــزاب  الحكم  تجربة  تضع  أخــرى  مــرّة 

التصدّي  على  صعودها  بنت  تونس  ــداء  ن حركة  أنّ  خصوصا  املــحــكّ، 

منطق  عن  وبعيدا  تونس.  و»أخونة»  السياسي  اإلســالم  هيمنة  ملشروع 

السياسيين،  الغريمين  تقارب  لفهم  الكثيرون  يعتمده  الــذّي  الصفقات 

نداء تونس  التحالفات. فحركة  مفاتيح  إحدى  السياسيّة  الواقعيّة  تبدو 

ال تريد أن تتحمّل بمفردها ثقل إدارة مرحلة قد تستنزف شعبيتها، وهي 

تعلم أن إشراك حركة النهضة سيساهم في استقرار األوضاع بالنظر إلى 

وزنها السياسي كالقوّة الثانية، وإلى التقارب في الطروحات االقتصادية، 

بين  استقطابا  أفــرزت  التّي  االنتخابيّة  الخارطة  إلى  خصوصا  وبالنظر 

حركة  إشــراك  لإلسالميين.  بكثافة  صــوّت  الــذّي  الجنوب  وبين  الشمال 

النهضة في الحكم سيفتح مجال املشاركة لنخب من األطراف والجهات 

سيسمح  ممّا  لعقود،  مقصيّة  كانت  جديدة  لنُخب  وعموما  الداخليّة، 

الجديد،  السياسي  النظام  تــوازن  وضمان  االجتماعي  الحراك  بترويض 

النُخب  ملشاركة  مدخال  التركي  والتنميّة  العدالة  حــزب  كــان  كما  تماما 

األناضوليّة في الحكم.

سعى  كلّما  الــديــن  عــن  لإلسالميين  السياسي  السلوك  ابتعد  وكلّما 

أنّ املحدّد  إلى تفسير ذلك باالستناد للدين! والحال  كثير من املالحظين 

موقعها  تطبيع  إلـــى  سعيها  هــو  النهضة  حــركــة  لــخــيــارات  األســاســي 

خطوة  هي  الحكم  في  مشاركتها  فــإنّ  وبالتّالي  السياسيّ،  املشهد  في 

بالجانب  يتعلّق  فيما  الحركة، سواء  تنازالت  إدماجها.  إضافيّة على درب 

أو  التكفير،  تجريم  أو  الدستور  في  الشريعة  على  كالنص  اإليديولوجي 

الجانب السياسي من خالل رفضها إقصاء رموز النظام القديم او التخلّي 

عن دعم املنصف املرزوقي حليفها السّابق عن طريق ترك حريّة االختيار 

موازين  مع  البراغماتي  والتعامل  التأقلم  إطار  في  حتما  تندرج  لقواعدها، 

من  بالتاكيد  الحركة  التنازالت  هذه  حرمت  واإلقليميّة.  الداخليّة  القوى 

الذّين  السلفيين  أمــام  يمينها  على  الطريق  وفتحت  شعبيتها  من  جــزء 

يسعون للتعبئة باسم الدفاع عن اإلسالم، وعلى يسارها أمام قوى تسعى 

الذّي  االئتالف  أهمّها  (لعلّ  الثورة  الدّفاع عن  الغاضبين باسم  الستقطاب 

صنع الزخم حول حملة املنصف املرزوقي الرئاسيّة والذّي لم يجد طريقه 

بعد للتنظّم السياسي). إالّ انّ هذه القوى ال تمثّل خطرا على النهضة في 

يُبدون اهتماما خاصّا  ال  أنّ السلفيّين في تونس  املنظور، خصوصا  املدى 

في  النهضة  حركة  مشاركة  أنّ  كما  السياسيّة،  العمليّة  في  باملشاركة 

الحكم واالنتخابات البلديّة والجهويّة القادمة، ستسرّع في تحوّلها إلى 

لقواعدها  االجتماعية  الهندسة  تدريجيّا  تُغيّر  وقد  محافظ،  يميني  حزب 

الثورة  وخيبات  وتقلّباتها  السياسة  حسابات  أن  املعضلة  االنتخابية. 

أو  العزوف  باتجاه  يذهب  الشباب  من  قطاع  تجعل  قد  رمزيتها  وإهــدار 

الخيارات الراديكاليّة.  

يجد الشيخ راشد الغنوشي في خطاب التوافق مخرجا لهذه التناقضات، 

لتبرير  الحركة،  داخــل  الــصــراعــات  إلدارة  وسيلة  اإلكــراهــات  مــن  جاعال 

تنازالتها وتغيير تحالفاتها وانقالبها على حلفائها القدامى. يتعامل الشيخ 

مقتضيات  وفــق  واألفــكــار  الخطاب  يُكيّف  السياسي،  الواقع  مع  بمرونة 

األمــر  يتعدّى  معيّنة.  إيديولوجيا  مــن  ينطلق  وال  السياسيّة  املــمــارســة 

اإلسالم  بعد  «ما  وحركات  السياسي»  «اإلســالم  بين  التصنيف  محاوالت 

السياسي». هو الغموض واملرونة والبراغماتيّة. هي في النهاية السياسة 

الذّي كثيرا ما كان  الكثيرون، وكما عرّفها فرنسوا ميتران  كما مارسها 

يردّد مقولة الكاردينال دو ري «ثمن الخروج من الغموض باهظ». 

ما إن حَسِبَ بعض النقّاد (ومن بينهم أنا نفسي)  األكثر تشككاً في برنامج 

السلطة الفلسطينية الخاص بـ «إنهاء االحتالل وبناء الدولة» الذي أطلقه 

سالم فياض في 2009، أننا انتهينا من أمر تلك املحاولة الرامية إلى فرض 

وجود دولة فلسطينية بواسطة تأمين جهوزية مؤسساتها املستقبلية، 

حتى أفلح أنصاره في أن يبيّنوا لنا أننا على خطأ في ذلك الحسبان.

هذين  من  أي  تحقيق  في  الفلسطينية  السلطة  إدارة  فشلت  أن  ومنذ 

الهدفين، كما وعدت في برنامجها االقتصادي الليبرالي واشتدت قبضتها 

األمنية الداخلية الحديدية، والفلسطينيون يتساءلون: ماذا بعد؟ إذا لم 

الدولي،  املجتمع  بشهادة  الرشيد  الحكم  من  سنوات  عــدة  كافية  تكن 

يني  ال  استعمار  مع  يومية  ومواجهات  غــزة،  على  تدميرية  حــروب  وثالثة 

الفلسطيني  الشعب  على  الذي  فما  والقدس،  الغربية  الضفة  في  يتوسّع 

التي  الدولية  الشرعية  املصير، كما كفلته  تقرير  لنيل حقّه في  يفعله  أن 

يتمسك بها بكلّ عناد؟ ال شكّ أنَّ 30 عاماً من الكفاح املسلح و20 عاماً من 

الـ  عن  ناهيك  عام 1994،  منذ  الناعمة  والديبلوماسية  السالم  مفاوضات 

املؤسسات، كان  وبناء  االقتصادي  االزدهــار  املاضية من  5 سنوات ونيف 

اتجاهها  ملّها وعكس  لم يستغرق  التي  الخرائب  لمّ  إلى  تؤدي  أن  ينبغي 

سوى بضع عقود في معظم البلدان التي استُعمِرَت في القرن العشرين. 

السالح  يُــدخِــل  الــذي  األمــر  كافياً.  يكن  لــم  كله  ذلــك  أنّ  يبدو  ال.  لكن 

بعد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  لــدى  الباقي  األخــيــر  وربــمــا  األحـــدث 

السالح  هذا  أمرها.  تدبّر  في  فشلت  أو  السابقة  األسلحة  عن  تخلت  أن 

«مجلة  في  أحكمنا  قد  وأنــا،  سمّور  صبحي  كنا،  القانونية.  الحرب  هو 

الدراسات الفلسطينية» في عام 2011، نقداً لبناء الدولة الفلسطينية على 

األسس النيوليبرالية لم يقتصر في تركيزه على مخاطر دفع السياسات 

الذي  األمر  االستعمارية،  التبعية  من  حالة  في  قُدُمَاً  الليبرالية  االقتصادية 

يفضي إلى تقويض آفاق التنمية اإلستراتيجية. ما كان يشغلنا أيضاً (وال 

يزال) هو الطريقة التي تَحُول بها سياسات السوق الحرّة، وأجندة بناء 

الدولة التي تبنتها السلطة الفلسطينية، من دون إثمار النضال لتصفية 

االستعمار وتحقيق السيادة وتقرير املصير. وفي بهارج رام الله وازدهارها 

وزخارف الدولة التي لفّت السلطة الفلسطينية نفسها بها، يصعب أحياناً 

يحقق  أن  يتعيّن  زال  ما  الفلسطيني  للشعب  اليومي  النضال  أن  تذكّر 

الحرية واالستقالل، أو أن ثمار السالم االقتصادي لم تتوزع بالتساوي.

منذ  الدولة»  لبناء «مؤسسات  الفلسطينية  السلطة  فإنَّ جهد  ولذلك، 

عام 2009، بل ربما منذ رحيل نظام ياسر عرفات، كان لديه بعض الفوائد 

كاختبار تدريبي للدولة العتيدة. لكنه لم يرق إلى أكثر من كونه طريقة 

مفيدة للترقّب وتمرير الوقت، وترسيخ شرعية السلطة وقوتها، والسماح 

السالم  بفضل  انمحت  التي  الــحــدود  عبر  بحرية  بالتحرك  املــال  لــرأس 

منذ  فلسطين»  «دولـــة  تسمية  م.ت.ف.  اعتمدت  وبينما  االقــتــصــادي. 

2012، لم تبادر إلى خطوات قانونية أو اقتصادية أو سياسية لتجسيد 

النيات  من كل  الرغم  وعلى  األحــوال،  وفي جميع  املرتقبة.  الدولة  سيادة 

الطيبة لدى املسؤولين عن السياسة الفلسطينية األخيرة، فإنَّ الظروف 

سيادة  وذات  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  أن  تعني  اليوم  األرض  على 

عرفات  ياسر  غــادر  أن  بعد  عام 2007،  في  عليه  مما كان  احتماًال  اقل  هو 

عام  في  حتى  أو  اإلصالحي،  الفلسطينية  السلطة  جهد  وتسارع  املشهد 

إقامة دولة  لفكرة  أول مرة دعمه  الدولي  األمن  أعلن مجلس  2002 عندما 

مستقلة للشعب الفلسطيني. 

التحرير  منظمة  فــي  الديبلوماسية  عــن  املــدافــعــون  أطلق   ،2014 منذ 

إقامة  لفرض  محاولة  في  ما،  حد  إلى  مشابهة  إستراتيجية  الفلسطينية 

الدولة الفلسطينية من خالل إعالن االنضمام إلى االتفاقيات الدولية، على 

افتراض أن العالم سوف يتعامل معها في نهاية املطاف على أنها حكومة 

دولة محتلة ويتدخل على هذا األساس كي يضمن تحررها. وإذا ما كان 

يوضح  الدولة  بإقامة  الخاصة  الفلسطينية  الفذلكة  األمن  مجلس  رفض 

العقوبات  فإنَّ  الفلسطينية،  الجهود  تجاه  املحتمل  الدولي  املوقف  مالمح 

السلطة  ضد  خصوصاً)  (املالية  املرتقبة  واألميركية  املعلنة  اإلسرائيلية 

الفلسطينية التابعة واملثقلة بالديون، سوف تكون حتمية كاختبار لعزم 

م.ت.ف. على اتباع إستراتيجية يعتمد نجاحها على حسن نية اآلخرين 

بشدة  املائل  القوى  ومــيــزان  األرض  على  الحقائق  على  يعتمد  مما  أكثر 

ملصلحة القوة االستعمارية وإمالءات حلفائها القدامى والجدد، من أوروبا 

إلى األميركتين وأوقيانوسيا، وحتى إلى أفريقيا.

لتجنب  ممكن  هــو  مــا  بكل  الــقــيــام  على  املــاضــي  العقد  تجربة  انــطــوت 

الخاضعة  املناطق  في  ليس  االحــتــالل،  مع  األرض  على  املباشرة  املواجهة 

الواقعة  املناطق  تلك  في  أيضاً  بل  فحسب،  الفلسطينية  السلطة  لوالية 

خسرت  وبذلك  والقدس.  (ج)  املنطقة  مثل  اإلسرائيلية  السيطرة  تحت 

حركة التحرر الوطني الفلسطينية كثيراً من الفرص وحيز التحرك التي 

كانت قد حافظت عليها في مراحل سابقة، سواء في مجال خيارات التنمية 

االقتصادية أو االستقالل السياسي أو األمن القومي. ويبقى أن نرى كيف 

اللذين  العام  الرأي  وتأييد  الديبلوماسي  التأييد  تصاعد  توظيف  سيتم 

حرب  أعقاب  في  خصوصاً  مــجــدداً،  الفلسطينية  القضية  بهما  حظيت 

العقابية  إلى تأييد كاف لتحمّل اإلجــراءات  غزة األخيرة، وتتم ترجمتهما 

التي قد تواجهها إذا ما واصلت ما بدأته من استخدام األدوات القانونية، 

خصوصاً االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

دولة  محاولة  على  املترتبة  باملؤدَّيات  اإلحاطة  الــضــروري  من  يــزال  وال 

فلسطين غير السيدة اليوم تفعيل أي من عشرات االتفاقيات التي سبق أن 

انضمت إليها، ناهيك عن محاسبتها على االلتزام بها في املناطق الخاضعة 

بأن  م.ت.ف.  تذكير  إلــى  إسرائيليون  مسؤولون  ســارع  وقــد  لواليتها. 

قادتها ومؤسساتها ستكون أهدافاً مشروعة للحرب القانونية الدولية إذا 

ما كان هذا هو اسم اللعبة اآلن. بالتالي من الصعب أن نرى كيف يمكن 

ملزايا االنضمام أن ترقى في ظل ميزان القوى الجيوسياسي القائم إلى ما 

يزيد على إضفاء شعور من االحترام الدولي لدولة فلسطين القادمة. 

الديبلوماسية-القانونية  اإلستراتيجية  تكن  مهما  أنــه  والحقيقة 

ملنظمة التحرير الفلسطينية محدودة النتائج، فإنها ال ينبغي أن تُنتقد في 

اليساريين   - الليبراليين  نقادها  من  كثيراً  أنَّ  خصوصاً  ورائها،  سعيها 

ومنظمات حقوق اإلنسان لطاملا أسفوا لبطء دخولها هذا املعترك. لكن ال 

ينبغي أيضاً أن تعقد آمال عريضة على طرد إسرائيل من األراضي املحتلة 

نأمل  أن  هو  يسعنا  ما  اللطيف.  بالطلب  أو  باملجان  القانونية  بالوسائل 

فحسب أن تضيف الجهود التي ستكرس لهذه املعركة على طريق تحرر 

قانونية  إضافة  مجرد  من  أكثر  معاناتهم،  طالت  الذين  الفلسطينيين 

التي  الشبح»،   – «الدولة  مؤسسات  بناء  من  املاضية  السبع  للسنوات 

والتي عملت  الواقع نفسه،  في  ما عدا  النواحي  يظهر وجودها في جميع 

طيلة الوقت املاضي على حفظ السالم مع إسرائيل وإلسرائيل.

رهانات املرحلة القادمة في تونس

12 دولة عربية هي, وفق تقارير األمم املتحدة, دون خطّ الفقر املائي الحادّ البالغ 500 متر 

مكعب سنوياً بناءً على معايير «منظمة الصحة العاملية». وتوقّع األمين العام لسلطة املياه في 

األردن وصول عدد سكان املنطقة العربية إلى 600 مليون بحلول العام 2030، مع اتّساع فجوة 

العجز املائي العربي لتصل إلى 3 أضعاف ما هي عليه اليوم.

هجوم منظمة التحرير الفلسطينية القانوني..

أجندة إقامة الدولة مرّة أخرى؟

رجا الخالدي

باحث مشارك في مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

حمزة املؤدّب

باحث غير مقيم في مركز «كارنيغي» للشرق األوسط، من تونس

قضيـــــة
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الريادة املصرية
أن  يخبره  هــوالنــد.  مــع  السيسي  يجلس 

املنطق يقول إنه لو كانت فرنسا قد سمعت 

كـــالم مــصــر مـــا كـــان لــيــحــدث هــــذا. فيقول 

الرئيس الفرنسي، صحيح.

أم  هــي  مصر  أن  تؤمنوا  لــم  األول  مــن  أنتم 

الدنيا، نحن الفراعنة.

أنتم الفراعنة صحيح.

الشعب  هـــذا  مــا  وقــلــتــم  علينا  استكبرتم 

ــذا االكــتــشــاف.  ــالــث الــــذي اكــتــشــف هــ ــث ال

احتقرتونا.

صحيح.

بانقالب  وقمتم  مثلنا  فعلتم  كنتم  لو  مــاذا 

عسكري؟

انقالب عسكري ضد من، مسيو سيسي؟

ضد اإلخوان!

ولكن اإلخوان ال يحكمون عندنا.

أها. وماذا لو كنتم جعلتوهم يحكمون؟

ال ال، لحظة واحدة. ما الهدف من ذلك؟ نحن 

االنتخابات  فــي  يفز  ومــن  ديموقراطية  ــة  دول

يصبح رئيساً للوزراء.

لــي. هــذا كله  ال ال. إسمح  لــلــوزراء؟  رئيساً 

كالم فارغ. من يحكم اسمه رئيس جمهورية. 

هذه هي التجربة املصرية.

طيب.

حظر  االستثنائية.  ــراءات  ــ اإلجـ عــن  ومـــاذا 

ــوارئ، وحــبــس  ــطــ ــ ــال، قـــانـــون ال الــتــجــوال مــث

ضرورية  أمــور  كلها  هــذه  يناير.   25 نشطاء 

للتخلص من اإلرهاب.

آه.

ومشروع قناة السويس يا هوالند. ال تنس 

أن تقيم مشروع قناة السويس.

أنك  أفهم جيداً  أنا  عزيزي مسيو سيسي. 

تتكلم  أنــك  لي  يبدو  ولكن  النصيحة.  تريد 

عن بلد آخر غير فرنسا، يبدو لي أنك تحكي 

سيرتك الذاتية.

ال أفهم. هل تنكر الريادة املصرية؟

ال ولكن..

تنكر  هل  الدنيا؟  أم  هي  مصر  أن  تنكر  هل 

أننا الفراعنة؟

ال ولكن..

أحكم  أن  في  رأيك  ما  أجبني بصراحة،  إذن 

أنا فرنسا؟

نعم؟

أنا  جــاداً.  نكتة طبعاً. لست  هذه  ها.  ها  ها 

ليس عندي وقت. ولكني أقول ماذا لو أرسلت 

السالم  عبد  املجيد  عبد  الــلــواء  ســيــادة  لكم 

وفوق  رفيعة  وأخالقه  ممتاز  لــواء  الحق.  عبد 

في  وستساعده  الفرنسية  تدرس  ابنته  هذا 

الترجمة. سيتمكن من حكم فرنسا بسهولة.

يصمت هوالند. ينظر في ساعته.

أنــك ستستكبر مرة  ال تقل  رأيـــك؟  مــا  هــه؟ 

ثانية؟
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غرافيتي من تونس 



الثورة.. من شرفة بيت األم في حلب
تغيرت عناصر املشهد الذي كانوا يطلون عليه من الشرفة 

الواسعة الرابضة في أعالي الطابق الرابع في حي »الجميلية«.

الداخلي  النقل  لشركة  التابعة  الخضراء  الحافالت  معظم 

القليل،  إال  منها  يخرج  يعد  ولــم  الــواســع،  الكراج  في  مركونة 

املدينة، وال  أحياء  يتحرك وفق خطوط مرور محددة في بعض 

يعبر أغلب أحيائها، تاركاً مهمة نقل الناس للسيارات العمومية، 

ولرافد جديد من السيارات الخصوصية التي اعتمدها أصحابها 

كوسيلة وحيدة متبقية لتأمين معيشة أسرهم. وأمست غرف 

الشركة،  موظفي  عائالت  من  العديد  لسكن  آمناً  مكاناً  اإلدارة 

ال  للمدينة.  الشرقية  األحياء  من  النازحين  وسائقيها  وعمالها 

القصيرة املشدودة  الحبال  امللونة واملناشف عن  الثياب  تغيب 

بين طرفي نوافذها. وتطل من حين آلخر رؤوس أوالد من بين 

املعلقة على زواياها، لتتمعن في  البصل  الثوم وأكياس  عناقيد 

وأخواتهم  أمهاتهم  تصعد  بينما  املحيطة،  واألبنية  الشارع 

الشابات إلى أعالي سطحها الواسع، ليفحصن رطوبة الغسيل 

املمتلئة  األطباق  ويتفقدن  متقاطعة،  املنشور على حبال طويلة 

أطرافه،  على  املوزعة  الحمراء  والفليفلة  البندورة  رب  بعصائر 

ويتأكدن من امتالء خزانات املياه.

مربعات،  إلــى  الجغرافيا  هــذه  اإلسمنتية  الــحــواجــز  قطّعت 

وتدقيق  للمركبة،  تفتيش  وبعد  بــإذن،  إال  اجتيازها  يستحيل 

رجال  وزواياها  منعطفاتها  على  يتوزع  الشخصية.  بالبطاقات 

وشبان بلباسهم العسكري املموّه، تتدلى البندقيات اآللية من 

سيور جلدية على ظهورهم، أو صدورهم.

تتبعثر في النهار الصفائح املعدنية التي تعمل كمدافئ متنقلة 

واألرصفة.  اإلسفلت  على  حرائقها  رماد  آثار  ويتبقى  للحرس، 

على  ببسطاتهم  الباعة  وتوزع  للفسحة،  املتاخم  املقهى  أغلق 

الطبية  الــعــيــادات  مــن  العديد  كذلك  أغلقت  زاويــتــه.  رصيف 

إلى  أصحابها  وغـــادر  املــحــامــاة،  ومكاتب  الهندسية  واملكاتب 

لتوضّح  الطويل  االنتظار  على  الهجرة  آثــروا  أو  اآلمنة،  املــدن 

أحــابــيــل عجز عن  فــي  نتائج صـــراع خــرج عــن طــريــقــه، وتعثر 

الديزل  ماكينات  العريضة  األرصــفــة  على  تــوزعــت  تــداركــهــا. 

للمنازل وملن بقي في  الكهرباء  التي تولد  العمالقة واملتوسطة، 

شرفات  وشبابيك  أبــواب  أغلقت  والعيادات.  املكاتب  من  عمله 

البيوت التي يُطلّون عليها. جفت نباتات اللبالب والعسلية التي 

كانت تطوقها كقالدات، ولم تعد ترى االنفجارات الخضراء من 

مالصق  أخضر،  كجدار  تتصاعد  وهي  املجنونة،  نبتة  أعطاف 

لجدار الحجر األبيض املنحوت بمهارة أزاميل حنونة.

- لم يعد أحد يفتح بوابة شرفته؟

-ألنه لم يبق أحد في البيوت ليفتحها.

] ] ]

وحدتها  ويتفقد  أسبوع،  كل  مرتين  أو  مــرة  يزورها  يــزل  ملّــا 

اليوم  هــو  الجمعة  يــوم  يـــزال  ومــا  يــومــيــة،  هاتفية  بــاتــصــاالت 

بمفرده،  يذهب  األسبوعية.  عطلته  يــوم  لكونه  لــه،  املناسب 

معهم  يحملون  بجدتهم.  ليتدفأوا  معه،  أوالده  يصطحب  أو 

أكياس الفاكهة أو حلويات منزلية.. وفق تقليد اجتماعي تثبت 

وترسخ كعادة »أال يزوروا بأيد فارغة«. ما إن تسمع أصواتهم 

تعرف  باتت  بعدما  الباب،  لفتح  تهرع  حتى  العمارة  درج  على 

وهي  قالت،  املوحشة.  وحدتها  في  وتنتظره  وصولهم،  موعد 

البيت،  مفتاح  تأخذ  ال  »ملــاذا  الطاولة  على  البيت  مفتاح  تضع 

وتنسخ واحدا ليبقى معك« لم يقل لها، بما يهجس به دوماً: 

أخشى أن أدخل البيت يوماً، ألراك ممددة على السرير، أو مرمية 

على البالط بال أنفاس، بأثر نوبة السكري. قال »أحب أن أقرع 

الباب وتفتحيه لي«.

بتفقد  يفرحون  وكأنهم  غبطتهم،  كثيرة  كالمهم،  قليل 

بعضهم في عالم بات الغياب واحد من سماته اليومية.. يقترح 

عليها، من وقت آلخر، املساعدة في ترتيب البيت أو مشاركتها 

لم  الواسعة.  الشرفة  في  املوزعة  النباتات  ري  أو  تنظيفه،  في 

تقبل أي مساعدة، معتبرة ذلك من مهامها الثابتة، وال ضرورة 

املركونة  النباتات  يــروي  أن  قبلت  أخــيــراً،  بها.  أحــد  ليتدخل 

ومقدمتها. يسقيها  الشرفة  أطراف  على  الفخارية  بأحواضها 

ويعري  الناعمة،  تربتها  يجرّف  ال  حتى  منه،  طلبتْ  كما  برفق 

الطاولة  يهيئ  ذلـــك،   بعد  الشرفة  يغسل  سيقانها.  أصــول 

بفنجان  اللقاء  ويستكمال  معاً،  ليجلسا  وكرسيين،  الصغيرة 

القهوة، وتأمالت صامتة.

الشرفة  على  اليابسة  النباتات  في  يحدق  وهــو  طوياًل  فكر 

فرع  الدولة، جغرافيا تضم  قلب  من  مقربة  على  أنهما  املقابلة، 

الداخلي،  النقل  شركة  الكهرباء،  مؤسسة  الحاكم،  الحزب 

املــالــيــة، مؤسسة  الــــرازي، مــديــريــة  الــتــربــيــة، مشفى  مــديــريــة 

والــهــاتــف...  والــبــرق  البريد  مؤسسة  الحديدية،  الخطوط 

وتساءل: ترى، كم تبقى على عافيته، بعد هذه السنوات التي 

اقتربت من إتمام األربع، في هذا القلب العمالق الذي كان يضخ 

بعضاً من الحياة في شرايين املدينة وأهلها.

] ] ]

كانت األصوات عالية. سمعها في مساء ذاك اليوم من أوائل 

الجهة  مــن  آتية  زيــارتــهــا،  فــي  كــان  حينما   ،2012 عــام  صيف 

بقليل  بعدها  الــصــديــق.  بكر  أبــو  جــامــع  مــن  قريبة  الــغــربــيــة، 

رأى  الــرصــاص.  أزيـــز  وتعالى  اإلســفــلــت،  الــســيــارات  سحجت 

والسكاكين  الغليظة  الهراوات  من  هاربين  يركضون  الشبان 

الصقيلة والسيوف املدببة، والعصي الكهربائية. تبعثرت على 

اقتطعوها  التي  يرفعونها،  كانوا  التي  الورقية  الالفتات  األرض 

التي  الخشب  لوائح  مصروفهم  من  واشــتــروا  دفاترهم،  من 

لعيد،  يتهيأون  فوقها، كأنهم  عليها، وكتبوا ورسموا  علقوها 

والغناء  البهجة  أهازيج  جنباته  في  تتعالى  وطني  لالحتفال  أو 

يمهَلوا  لم  لكنهم  السماوات.  إلى  ترانيمه  صخب  املتصاعد 

البتة إلتمام عباراتهم وإلبراز كتاباتهم، وللبوح بأشواقهم.. 

آخرين،  شبانا  خلفهم  مبقين  املظلمة،  الــشــوارع  في  ركضوا 

فــي ســيــارات  واقــتــيــدوا  فــوالذيــة،  ــدوا على عجل بسالسل  ــيِّ قُ

مكتومة، إلى بدايات ال تعرف نهاياتها. لم يخرج املتظاهرون من 

الجامع، بل تجمعوا في الشارع املؤدي إليه، ربما حاولوا اللقاء 

الخارجين من صالتهم، علهم يحتمون بعضهم  املصلين  مع 

تقوى  اآلدمـــي،  الهالم  من  صلبة  كتلة  ويستخرجون  ببعض، 

نحو  الوعر  الطريق  في  إضافية،  أمتار  للسير بضعة  بلحمتها 

الحرية.

بينهم  ظــهــرت  أحــالمــهــم،  هــي  كما  عالية  هتافاتهم  كــانــت 

شابات، صفقن الهواء الراكد بأصواتهن التي تصاعدت ببهاء 

أضاء الليل، وحرك نسائمه.

- ما هذا الذي يحصل في الشارع؟

-إنهم يطلبون الحرية، كما يطلب جسمكِ »األنسولين«.

] ] ]

هما اآلن على الشرفة ذاتها التي تكسَّر سقفها بشظية قذيفة 

من  بشرائح  عنه  فاستعاضوا  نوافذها،  زجــاج  وتهاوى  هــاون، 

ناعمة. غادر  أطرافها بمسامير  الشفاف، وثبتوه على  النايلون 

قسم من سكان العمارة بيوتهم إلى مدن آمنة، وحلت محلهم 

عائالت نازحة استأجرت بيوتهم، وقطن بعض البيوت أكثر من 

عائلة، ليتمكنوا من تسديد اإليجار. لم يعد يتوقف الضجيج 

عدد  تضاعف  صغيراً.  حياً  أمست  كأنها  الرائقة،  العمارة  في 

املياه  حصص  على  تـــارة  بينهم،  الــخــالفــات  ودبـــت  قاطنيها، 

الخزانات  إلــى  سُحُبها  محركات  تشغيل  وأولــويــة  القليلة، 

املركونة على األسطح، وتارة على نظافة املدرج، والصخب في 

أوائل الليل. تزايدت زياراته التفقدية ألمه. استعاض عن أدوية 

قدرته  تفوق  التي  املرتفعة،  وأسعارها  النادرة،  السكري  مرض 

املالية، بحمية صارمة، يحرس االلتزام بها، ويتفحص نتائجها 

بشرائح زهيدة الثمن يشتريها من الصيدليات.

] ] ]

انقسمت املدينة بفعل عسكري، توخى تحريرها، وسقط في 

تابعية للقوى التي صاغته ومولته ودفعت إلى تبنيه. توضّعت 

وغياب  الثورية،  الشعبية  الحركة  ضعف  على  ارتباكه  أسس 

متهاون  بتكيّف  واستكمل  السلطة،  عند  اإلصالحي  البرنامج 

ملعارضة قررت االستعانة على السلطة القمعية بسلطات قمعية 

أخرى، فتخبطت مع مقارباتها، وتضاعفت أوهامها، وتجاهلت 

التي  الكيفيات  عن  الحديث  مجدياً  زال  ما  الحقيقية.  قدرتها 

تصاغ وفقها املهام التي تضعها الحركات الشعبية الثورية في 

عين أهدافها. أتأتي من قدراتها التي تشمل إعدادها، وتفوقها 

تحالفاتها،  تنظيمها،  دقــة  الكفاحية،  االخــتــبــارات  تــراكــم  فــي 

والعشائرية  الطائفية  التشققات  تجاوز  إمكانية  برنامجها، 

الدقيقة  الحسابات  استجالء  وطني،  خطاب  بإنتاج  واملناطقية 

لعالقات القوة التي ستضعها جبرياً أمام قوة خصمها وقدراته 

الكلي،  الراهن  عن  الكلي  بديلها  توضيح  من  بد  وال  الكامنة؟ 

التي ستنتج بها سلطتها  والكيفيات  ما هو شكل دولتها،  أي 

العامة  الحريات  من  موقفها  االقتصادية،  خياراتها  وتجددها، 

وجديدها  وحقوقها،  املــرأة  قضية  من  البيّن  رأيها  والخاصة، 

هو  ما  أي،  املواطنة...  ومعايير  الشخصية  األحــوال  قانون  في 

منها  ويجعل  الــراهــنــة،  السلطة  عــن  يميزها  الـــذي  جــديــدهــا 

واألنظمة  األطلسي  الحلف  عليه  يتوافق  بدياًل  ال  ثورياً،  بدياًل 

الخليجية.

الــدرج،  نــزل  نومها.  الــى  االطمئنان  بعد  البيت،  في  أمــه  تــرك 

موضحاً طريقه املعتم بضوء شحيح يبزغ من والعة السجائر. 

24 وفاة هي حتى اآلن حصيلة هدى أو زينة، العاصفة الثلجية

في البلدان األربعة األكثر تعرضا لها، سوريا ولبنان وفلسطين واألردن،

اغلبهم من األطفال، وكلهم من الالجئين

أو النازحين الذين يقيمون في خيام أو في مآوٍ من الصفيح.

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات

الـخمــيـــــــــــــــــــــــس 420

حـلـــــم.. 

arabi.assafir.com

من  اجتهدتُ  »فايسبوك«، ســؤااًل  على  املاضية على حسابي  األيــام  في  قد طرحت  كنت 

أنه كان بسيطاً واضحاً وغير  خالله أن يكون موجزاً خالياً من اللف والــدوران، واعتقدتُ 

قابل للتأويل والتظليل »ملاذا عاصمة للثقافة العربية، وليس عاصمة للثقافة األمازيغية؟«.

لم يكن السؤال استنكارياً بقدر ما كان طلباً للتفكير في املوانع التي قد تحول دون تنظيم 

األمازيغية  املــدن  من  غيرها  أو  باتنة  أو  سيرتا  تكون  قد  التي  األمازيغية  للعاصمة  تظاهرة 

تشنجات  وأظهر  متوقعة،  غير  أفعال  ردود  أثــار  السؤال  هذا  أفريقيا.  شمال  امتداد  على 

ومالسنات أقل ما يقال عنها إنها مُحزنة، برغم أنها في حقيقة األمر كانت تلخص وتختزل 

وضع الهوية في الجزائر، ذلك الجرح العصي على التجاوز، لغياب اإلرادة الكافية ملواجهة 

السؤال البديهي وخلق حوار جاد بين النخب املمثلة ملكونات املجتمع املختلفة. كانت تلك 

االتهامات املتبادلة »مُعلبة« جاهزة لإلطالق من دون روية، أو محاولة لالستيضاح والتوضيح، 

كانت مشحونة باإللغاء. لكن ملاذا تُقرأ كل دعوة لالهتمام بالثقافة األمازيغية على أنها دعوة 

للتفريق والفتنة؟ وملاذا يُستحضر الدين عنوة في سياق بعيد كل البعد عنه؟ وملاذا تُلقى 

تهمة العداوة للغة العربية كلما أُثير نقاش حول كيفية الحفاظ على اللغة األمازيغية؟ هل 

يعني بالضرورة تمسكي بلغتي عداوة للّغات األخرى؟

من مدونة »عن كثب« الجزائرية )األحد 11 كانون الثاني/يناير 2015(

http://badislounis.blogspot.com

بمنطقة  صباي  ومرابع  طفولتي  ذكريات  كبير،  وبشكلٍ  األيــام،  هــذه  في  ذاكرتي  تستدعي 

الحي.  سكان  تربط  كانت  التي  االجتماعية  والعالقات  )ليبيا(،  املنشية  حي  في  التواتي  تقسيم 

كانوا خليطاً محلياً وعربياً وأجنبياً، تعايش في سالم.

التشكيلة العربية التي ضمّها حيّنا أثرت فيّ كثيراً، وكنت أجد متعتي في اللعب مع أبنائهم 

ومتعة خاصة في الطعام. لذا ربما كنت الوحيد من سكان الحي من األوالد، ممّن تقبل األكالت 

العربية املختلفة، من دون أن يقول: رز باللبن! كيف تاكل فيه؟؟ فالبيت املالصق لبيتنا شغلته 

عائلة مصرية، كان األب مدرّساً للغة اإلنكليزية واألم مدرّسة للتدبير املنزلي، وذقت وذاق الجيران 

من يديها، أحلى أنواع الكيك والحلويات، إضافة للملوخية والكُشري، وطاجن البامية.

الحي،  أخرى كانت تسكن  عائالت مصرية  لبنانية. وثالث  عائلة  التالي، كانت تشغله  البيت 

القاهرة. كان مذاق الطعمية عندهم مميزاً، إضافة  توزعت الجغرافيا، فاألقرب كانت من مدينة 

لطبخة البازالء. والثانية من الفيوم، كانت مميزة في طريقة طهي الفول املدمس والرقاق. والثالثة، 

من اإلسكندرية، إبداع في شي األسماك، وطهي أرز الصيادية. وكنت وابن العائلة الفلسطينية 

التي  السورية  العائلة  شرفة  وكانت  واالختراع.  باالبتكار  االهتمام  يجمعنا  األكبر،  جيراننا-   ـ 

تسكن قبالتنا، بهجة للنظر، وباملناسبة جارتنا هي من اقترحت اسم أختي الثالثة...

من مدونة ماالخير الليبية )السبت 10 كانون الثاني/يناير 2015(

http://mellakheer.ramez-enwesri.com

ما باحبش أتصور! مش عارف ليه؟ جايز عشان ما بعرفش أظبط نفسي في الوقت اللي املفروض أكون بابتسم فيه، 

جايز عشان ما بطلعش حلو في الصور.. بس اللي أنا متأكد منه هو »عمّ شوقي«، اللي كان املصوراتي في شارعنا.

شفته  ما  عمري  صلعته.  يــداري  علشان  جنب  على  شعره  وبيجيب  زرقــاء  صيفي  بدلة  بيلبس  دايماً  كــان 

بيضحك! واألهمّ، أني عمري ما شفته مصوّر حدّ بيضحك! بعد ما كان يقعدني ع الكرسي الخشب املدوّر اللي 

من غير مسند، وينزل ستارة الخلفيّة الكالحة، يقعد ساعة عشان يعدل قعدتي!

كان يمسكني من وشي جامد بإيديه االتنين ويقول لي وطّي راسك، رجّع كتافك لورا، أل ما تفردش ضهرك 

قوي، بصّ بقى للكاميرا وما تتحركش! كنت بخاف أتحرّك أحسن يزعق لي، فبفضل قاعد متخشب! )...( 

وفي اآلخر يقول لي: اثبت بقى على كده! شاطر! أوعى تتحرك! كنت بخاف جداً أحسن شكلي يطلع وحش 

وهو بيصوّرني فأغمض عيني في اللحظة اللي يكون بيصوّرني فيها... بابا طول الوقت ده، كان بيبقى واقف ورا 

الكاميرا وبيضحكني... من ساعتها ولحد دلوقت كل ما أشوف صوري وأنا صغير وأتفرج على منظري فيها وأنا 

مبوّز ما باتضايقش، بالعكس باضحك قوي ألني باشوف بابا واقف ورا عم شوقي وعمّال يضحكني.

من مدونة »هجايص« املصرية )الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2015(

blog-post_9.html/01/http://hagayss.blogspot.com/2015

األمازيغ وطنٌ عربيٌ واحد

عمّ شوقي

مدونات

املزيد على موقع »السفير العربي«

ـــ حراك سوريا: هل من دروس بعد هذا الخراب؟ ــ  أيمن الشوفي 

ـــ موريتانيا تخيّر األوروبيين: االلتزام بالعقد أو البحث عن شواطئ أخرى ـــ املختار ولد محمد

Assafir Arabi ـــ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ــ

 @ArabiAssafir  :»ـــ تواصلوا معنا على »تويتر

فريد بلكاهية / املغرب

عزيز تبسي

كاتب من سوريا

الـــذيـــن انــتــصــروا على 

الجرافات سينتصرون 

على الريح.

»الــــــــغــــــــراء«، »خـــشـــمـــة 

زنــة«، »قصر الــســر«... 

هــذه األســمــاء وأخــرى 

ــقــــرى غـــيـــر مــعــتــرف  ــ ل

فــي  اآلن  تــــقــــف  بــــهــــا 

وجه البرد مجردة من 

يــحــمــيــهــا..  ــيء  ــ شـ اي 

ــاس  ــ ــنـ ــ الـ كـــــــرامـــــــة  إال 

وصمودهم.

هـــــذه الــــصــــورة لــرجــل 

اسمه معيقل الهواشلة، 

يقف كل مرة في وجه 

جــرافــات الــهــدم، واآلن 

امــــــــــام قـــــســـــوة الــــريــــح 

والشتاء من جديد.

] ] ]

القدس، يتهادين  وفي 

تــــحــــت كــــــــرات الـــثـــلـــج 

مطمئنات على األقصى 

الــــــــــــذي خــــــرجــــــن مـــن 

زيارته للتوّ.

فلسطين في عين العاصفة
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