
4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

في  املعتقالت  داخل  من  رسائل 

يكتبون  وتالمذة  شبان  مصر: 

ألهاليهم وعن األحالم ويرسلون 

و»بألف  أشــواقــهــم.  إليهم 

كلمة« عن مالمح الحياة العادية 

الحرب  تهددها  التي  اليمن  في 

باألفول.

ومستقبل  الــصــخــري  ــاز  ــغ ال

الشركات  تالعب  أو  الجزائر، 

هالبورتن  رأسها  وعلى  املعوملة، 

السلطة  بشغف  االميركية، 

ثروات  مدمرة  بالريع،  الجزائرية 

واملياه.  الزراعية  األرض  تُعوَّض:  ال 

ولعنة الخبز في األردن.

تحديد  يمكن  معايير  أية  وفق 

سوريا..  في  الوسطى  الطبقة 

عالوة على رصد عالمات انحدارها 

للبالد.  االجتماعي  الهرم  في 

النهضة  اتفاق حول سد  وأخيراً! 

املنازعات  صفحة  يطوي  اإلثيوبي 

وخطر تفاقمها.
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التي  اليمن  ضــد  الــحــزم«(  )»عاصفة  العسكرية  العمليات  بــدء  بعد 

مجلس  دول  بقية  من  عملياتية  بمشاركة  السعودية  اململكة  تقودها 

هو  كما  وحلفاؤها،  السعودية  بذلت  عــمــان(،  سلطنة  )عــدا  التعاون 

معتاد في مثل هذه الحاالت، جهوداً جدية لتسويق الحرب. وفي اليوم 

الله على انطالق »عاصفة  الثاني لبدئها، خرج شيخ األزهــر ليحمد  

الحزم« التي »استعاد العرب )بها(  قوَّتَهم، واجتمعوا على قلب رجل 

واحد، وفتحوا صفحة جديدة في الشرق األوسط، وأصبحوا اآلن قوة 

التي  التَّحديات واملشكالت  رادعة يُحسب لها الحساب في مواجهة 

تمسُّ مِن قريب أو مِن بعيد كيان األمَّة وحاضرها ومستقبلها«.  

حفلة زار »عاصفة الحزم«

سقف  رفع  حين  ملنافسيه  مجااًل  يترك  لم  األزهر  شيخ  أن  ظن  من  أخطأَ 

عربيَّة   »صَّحوة  بأنه   وأريافه  اليمن  ملدن  الجوي  القصف  فوصف  املديح 

آمالَهم  وتحرس  شعوبها،  مصالح  وتحفظ  املنطقة،  في  ــدوِّي  تُ بدأت 

وطموحاتِهم«.  قيل إن الخيالَ يفتح آفاقاً ولكنه قد يشطح. ولهذا انتشر 

في قنوات اإلعالم عدد من السياسيين و»املحللين اإلستراتيجيين« لشرح 

كيف ستقود السعودية وهي في مقدمة الصحوة العربية الجديدة، جيشاً 

النووي  العسكرية.. بما فيها السالح  التقنيات  عربيا موحداً يمتلك أحدث 

خبراء  ورأينا  باكستان(.  من  قيل،  كما  السعودية،  عليه  ستحصل  )الذي 

للجيش  القانونية  الوالية  »تحديد  مناقشة  يتولون  الدولي  القانون  في 

التي  العربية  البلدان  في  ومسؤولياته  مهامه  تعيين  أي  املوحد«،  العربي 

سيتمركز فيها. كما شرع  عسكريون في الحديث عن سبل توحيد العقائد 

والتسلسل  القيادة  توحيد  وآليات  العربية،  للجيوش  املختلفة  العسكرية 

بإعالميين  األسواق  تمتلئ  الهيصة  هذه  هامش  على  للقيادات.  الهرمي 

وشعراء وكتاب يدبجون مقاالت وقصائد يرددون فيها ما يقوله املسؤولون 

و»املحللون اإلستراتيجيون« ورجال الدين وخبراء القانون الدولي.

»مبدأ سلمان«

»فعلٌ  الحزم،  أن عاصفة  ترويج  املتزايدة صخباً يجري  الزار  ضمن حفلة 

)جمال  سلمان  مبدأ  على  ويقوم  سلمان  امللك  صنعه  جديد  لواقع  يؤسس 

خاشقجي، مدير »قناة العرب« السعودية الفضائية(. في هذا الواقع الجديد 

الباحث  يرى  ملبدأ سلمان« حسبما  الطويلة  »الذراع  الحزم  تشكل عاصفة 

الكويتي واملدير التنفيذي لـ »مجموعة مراقبة الخليج« ظافر محمد العجمي. 

في  أسهمت  أسس  خمسة  استخالص  يمكن  املنوال  هذا  على  كتب  ومما 

دولة  السعودية   أن  األول  مروِّجوه.  يطرحه  كما  سلمان«  »مبدأ  صياغة  

كبرى، باملقاييس اإلقليمية، ولديها مبررات لحماية مصالحها وتملك قدرات 

بنفسها حماية   تتولى  لكي  واقتصادية وسياسية(  )عسكرية  إستراتيجية 

السعودية  تمتلكها  التي  اإلستراتيجية  القدرات  إن  والثاني  املصالح.  تلك 

كافية لتمكينها من قيادة حركة لتغيير املعطيات الجيوسياسية في منطقة 

الخليج والجزيرة العربية بما يناسب مصالحها. وحسب »مبدأ سلمان«، فال 

تحتاج دولة بقوة السعودية إلى انتظار موافقة أطراف أخرى معنية باملنطقة، 

الثالث  الحركة رغم معارضة تلك األطراف. واألساس  الحق في  لها  إن  بل 

يتمثل في أن الواليات املتحدة األميركية لن تجد مفراً من القبول باألمر الواقع 

الذي يفرضه عليها تحرك السعودية  بإصرار وحزم تحت قيادة امللك سلمان 

باعتباره »زعيماً مستقاًل يتمتع بدعم شعبي وشرعية مع حزم وإصرار في 

العربية/ بتحالفاتها  السعودية  أن  هو  الرابع  واألساس  يريد«.  بما  املضي 

املنطقة،  في  األميركية  املتحدة  الواليات  نفوذ   احتواء  تستطيع  اإلسالمية 

رغم  أن القوات  العسكرية األميركية املتمركزة في الخليج والجزيرة العربية 

تزيد على ما تمتلكه جميع بلدان املنطقة. أما األساس الخامس فهو حاجة 

التراخي  زمن  في  »يتفلتون  قد  الذين  الحلفاء  منظومة  لضبط  السعودية 

والتردد، بل قد يتقلبون في أهوائهم، ويستقلون بسياستهم«.

العربي  السياسي  التاريخ  في  له  سابقة  سلمان«  »مبدأ  مروجو  يجد  ال 

الحديث. فحتى تدخل مصر لحماية الجمهورية اليمنية الوليدة في بداية 

ستينيات القرن املاضي ضد التدخل السعودي وقتها، لم يستند إلى ادعاء 

بحقها في حماية باب املندب مثاًل، أو إلى حجة الدفاع عن مصالحها الحيوية. 

بوضع  السعودية  وضع  تشبيه  إلى   سلمان«  »مبدأ  مروجو  يتجه  لهذا 

أن تضبط حركة  املتحدة  للواليات  فكما يحق  األميركية.  املتحدة  الواليات 

ومصالحها،  القومي  أمنها  متطلبات  حسب  اإلقليمية  أو  الدولية  األوضاع 

يحق للسعودية حسب هذا املنطق أن  تضبط حركة األوضاع السياسية 

في دول جوارها حسب متطلبات أمنها ومصالحها.

وهنا يسارع مروجو »مبدأ سلمان«  إلى تكرار اإلشارة إلى »مبدأ كارتر« 

دون غيره من املبادئ التي رُسمت على ضوئها السياسة الكونية األميركية 

بالتحديد  يتعلق  كارتر  فمبدأ  أوباما.  الرئيس  وحتى  مونرو  الرئيس  منذ 

الشاه  نظام  سقوط  بعد  مباشرة  صيغ  وهو  العربي.  الخليج  بمنطقة 

اإليراني. فعلى أساس مبدأ كارتر تشكلت  قوات التدخل السريع ملواجهة 

ما اعتبرته اإلدارة األميركية )وما زالت تعتبره( أخطارا محدقة تهدد حلفاءها 

في املنطقة. ولم تكن تلك األخطار محصورة في الخشية من تصدير الثورة 

اإليرانية أو  من التمدد اإليراني، بل وأيضاً من اإلضطرابات الداخلية التي  

شهدتها بعض بلدان املنطقة، من قبيل ما حصل في املنطقة الشرقية وفي 

الحرم  املكي في نهاية 1979.

ما بين التمني والتحليل

لو صدق ما يعرضه مروجو »مبدأ سلمان«، ألصبح  املستقبل واعداً أمام 

العائلة املالكة في السعودية ولبقية املنطقة العربية في رعايتها. فتطبيق هذا 

الحقيقي  الثقل  القوة ملركز  لعودة  له سيكون مدخأل  املروّجين  املبدأ حسب 

ولتصبح الرياض عاصمة أقوى الكيانات الفاعلة في املنطقة. وال يحتاج كل 

والعسكرية  السياسية  اآلليات  إلى »خلق  إالّ  العجمي،  الباحث  ذلك، حسب 

لتحقيق هذا املبدأ«. وهنا مربط الفرس. فهل تستطيع السعودية حقاً أن 

وحدها  هي  لتصبح  املنطقة  في  األميركية  املتحدة  الواليات  نفوذ  تحتوي 

أنها  تعلم  السعودية  في  املالكة  العائلة  أن  ال شك  بينما  فيها؟  الثقل  مركز 

ال تشبه الصورة التي ترسمها لها مكاتب العالقات العامة، وأنها ال تملك ال 

القدرة وال اإلرادة للقيام بما يُغضب الواليات املتحدة األميركية. 

تعتمد صدقية قيام دولة من الدول بإعالن مبدأ من املبادئ اإلستراتيجية 

الذاتية  قوتها  وعلى  الفعلية  لقدراتها  املعنية  األخرى  الدول  تقييم  على 

لفرضه على أرض الواقع. وهذا ما حصل بالنسبة لـ »مبدأ بريجنيف« مثاًل، 

دول  من  دولة  أية  في  التدخل  حق  بموجبه  لنفسها  موسكو  أعطت  الذي 

املعسكر اإلشتراكي. وهو ما حصل بالفعل في تشيكوسلوفاكيا في 1968. 

وباملثل أعطى »مبدأ ريغان« لواشنطن حق تقديم مختلف أشكال الدعم، بما 

اإلطاحة  املسلحة ومساندتها في  املعارضة  العسكري، لحركات  الدعم  فيه 

في  نيكاراغوا  في  بالفعل  ما حصل  املتحدة. وهو  للواليات  املعادية  باألنظمة 

الثمانينيات من القرن املاضي. وفي الحالتين، ورغم معارضة دولية واسعة، 

إرادتيْهما.  فرض  من  املتحدة  والواليات  آنذاك  السوفياتي  اإلتحاد  تمكن 

فاملسألة ال ترتبط بالرغبة بل تعتمد على القدرة.

عظمى  دولة  تفعل  ما  تفعل  أن  واملتوسطة  الصغيرة  الدول  تستطيع  ال 

تتدخل  أن  تستطع  لم  املثال،   سبيل  على  فرنسا  فحتى  حاولت.  مهما 

دعم  بدون  السابقة  ومستعمرتها  مالي  في  مصالحها  لحماية   2013 في 

عسكري واستخباراتي من الواليات املتحدة، وبدون هِبَة مالية بقيمة  200 

مليون دوالر قدمها لها شيوخ أبو ظبي لدعم الحملة العسكرية الفرنسية. 

أن حال فرنسا ليس في سوء حال  التأكيد على  رغم ذلك كله، فال بد من 

السعودية أو غيرها من دول الخليج. ففرنسا تعتمد على خبرات عسكرية 

متراكمة عبر تاريخ حربي مشهود. وهي فوق ذلك تمتلك صناعة عسكرية 

متقدمة وتستطيع أن توفر أغلب ما تحتاجه من العتاد وقطع الغيار الالزمة 

الخبرات  تزيد  فال  السعودية،  أما  أسلحتها.  منظومات  واستخدام  إلدامة 

القتالية لقواتها املسلحة خالل الستين سنة املاضية عما راكمته من خالل 

وجنوبها.  العربية  الجزيرة  شرق  في  جيرانها  مع  الحدودية  اإلشتباكات 

في  الهائل  البشري  واملخزون  الضخمة  املالية  مواردها  رغم  والسعودية، 

ما  كل  منها  تستورد  التي  الغربية  للدول  رهينة  تزال  ما  العربي،  محيطها 

استقالل  عن  اإلعالنات  كل  من  الرغم  فعلى  ومعدات.  أسلحة  من  تحتاجه 

يُحسب  رادعة  قوة  منطقتنا  دول  تصبح  أن  في  الرغبة  أو  الوطني  القرار 

في  تحقيقه  واستحالة  بل  ذلك،  معيقات  تجاهل  يمكن  فال  الحساب،  لها 

الحرب  حالة  في  فحتى  للغرب.  العربية  الحكم  أنظمة  تبعية  استمرار  ظل 

يمكن ألي  فال  معركة مصيرية،  السعودية  تعتبرها  التي  اليمن،  في  الراهنة 

تتوقف  أن  احتمال  يتجاهل  أن  فيها  عاقل  عسكري  أو  سياسي  مسؤول 

جميع العمليات العسكرية بقرار من الخارج. فبسبب تطور أنظمة التسليح 

الحديثة، يمكن أن تتوقف جميع األجهزة العسكرية، ما عدا اليدوية، في حال 

للسالح عن تسليم  املصدِّرة  الدول  من  غيرها  أو  املتحدة  الواليات  امتنعت 

قطع غيار مطلوبة ألجهزة التحكم والقيادة مثاًل. 

وفوق ذلك، ثمة دراسات تشير إلى ان الهشاشة العسكرية  للدول التي 

تعتمد على استيراد التقنيات املتقدمة، كما هو حال السعودية وبقية بلدان 

الخليج، تجعلها عاجزة عن الحركة في  حال تعرضت إلى هجوم إلكتروني. 

التي  املزمنة  التبعية  تداعيات  جملة  من  هما  اإلرتهان  وذلك  الهشاشة  هذه 

في  التداعيات  تلك  وستتضح  الخليجي.  التعاون  بلدان  لنفسها  ارتضتها 

حال استمرت عاصفة الحزم ملدة أطول من األربعة أسابيع التي ربما خُطط 

لها اعتماداً على وهميْن: األول هو أن محمد بن سلمان، وزير الدفاع وقائد 

نورمان  األميركي  الجنرال  فعله  ما  تكرار  من  سيتمكن  الحزم«،   »عاصفة 

شوارزكوف الذي قاد في 1991 جيشاً شاركت فيه قوات من  ثالثين دولة 

في تحالف دولي لتحرير الكويت. أما الثاني فهو ثقة القيادة السعودية بأنها 

قادرة مالياً وسياسياً على إقناع الجيشين املصري والباكستاني بأن يتوليا 

نيابة عنها مهمات الحرب البرية واجتياح عمق األراضي اليمنية. ولقد أثبتت 

جعبة  في  فليس  الوهميْن.  هذيْن  خطورة  مدى  الحزم«  »عاصفة  مجريات 

وخبرات  عسكري  تأهيل  من  شوارزكوف  لدى  كان  ما  سلمان  بن  محمد 

قتالية وطواقم قيادية. ومن جهة أخرى ال تمتلك السعودية ذلك القدر من 

القوة والنفوذ اللذيْن استطاعت الواليات املتحدة األميركية بهما أن تفرض 

على ثالثين دولة املشاركة في عملياتها العسكرية في 1991 وما تالها.  

مأزق إستراتيجي  

تشير مجريات »عاصفة الحزم« إلى أن »مبدأ سلمان« يفتقد إلى ما يستند 

الجديد  امللك  ملديح  محاولة  من  أكثر  ليس  األحوال  أحسن  في  وأنه  إليه، 

وإسهام في حفلة إعالمية. فـ »عاصفة الحزم« ليست بداية »صحوة عربية 

جديدة« كما قال شيخ األزهر. بل على العكس. فالقيادة السعودية أوقعت 

منه  الخروج  عليها  السهل  من  يكون  لن  قد  إستراتيجي  مأزق  في  نفسها 

حتى ولو رأيناها ترفع راياتها على مبانِ في صنعاء. فبعد أكثر من أسبوعيْن 

على تدمير الدفاعات الجوية اليمنية وبدء القصف الجوي بمئات الطائرات 

من الدول الخليجية الخمس والدول املتحالفة معها، لم تحقق السعودية 

أسلحة  أن  كشفت  قد  القصف  أخبار  بعض  إن  بل  إستراتيجياً.  تقدمأ 

التأهيل  وال  املالئمة  التجهيزات  تمتلك  ال  التحالف  بلدان  جميع  في  الجو 

الطائرات  تُضطر  املثال،  فعلى سبيل  ملدة طويلة.  الكافي لشن حرب جوية 

العربية املغيرة على اليمن إلى إعادة ملء خزاناتها بالوقود جواً من طائرات 

الوقود التابعة لسالح الجو األميركي. أما حين سقط طياران سعوديان في 

موقع  لتحديد  األميركية  الحربية  السفن  سوى  يجدا  فلم  األحمر،  البحر 

سقوطهما وانتشالهما... وهكذا!

عبد الهادي خلف

أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة لوند ــ السويد، من البحرين

عبد الناصر غارم - السعودية 

ويستعيد  سباته  من  الحزب  يخرج  االنتخابات،  توشك  حين 

ولد  وباملناسبة  مخاضها.  فيُعديه  اليومية  الحياة  بتقلبات  صلته 

صفحتها  على  ذكرت  فقط  واحدة  جريدة  املغرب.  في  جديد  حزب 

االتحاد  في  حصل  الذي  االنشقاق  خبر  صغيرة،  زاوية  وفي  األولى، 

االشتراكي للقوات الشعبية. من سخرية التاريخ أنه عندما انشق 

زعيم  هنأ  والتنمية،  العدالة  حزب  عن  والفضيلة«  »النهضة  حزب 

)املولود(.  الزيادة  مبروك  اإلسالميين:  زعيم  االشتراكي  االتحاد 

يستحق تهنئة اآلن. كما تدين تدان. 

لدينا إذاً حُزيِّب اشتراكي جديد. شعبية اليسار تتراجع وأحزابه 

تاريخ  هو  االتحاد  تاريخ  الزعماء.  فائض  من  الرفاق  يعاني  تتكاثر. 

انشقاقات منذ 1975. يقول الساخرون إن االتحاد االشتراكي حزب 

ولود. ويزعم املتفلسفون أن االنشقاقات دليل على انطباق النظرية 

االنقسامية على املجتمع املغربي.

كل  صفحات  على  يكون  أن  االنشقاق  لخبر  يمكن  كان  زمن  مر 

كلمة  املغربي  يسمع  حين  العريض.  بالبنط  عنوان  مع  الجرائد 

حزب يفكر في االتحاد االشتراكي. للتقصي، سألت مالحظا مطلعاً: 

كيف هو حال حزب االتحاد من الداخل؟ أجاب وهو يفكر في رواية 

»اللجنة« لصنع الله إبراهيم: الحزب اآلن يأكل نفسه في الصراع 

حول األجهزة واملكاتب. في داخل الحزب يأكلون ما تبقى من إرث ما 

تركه األولون.

محدثي من ذوي القربى، مناضل اتحادي حزين. وإذا قال األحباب 

هذا الكالم فماذا سيقول الخصوم؟

يضيف محدثي مركبا صورة متكاملة: الحزب اآلن حافلة مهترئة. 

املوافقة  تاريخ   ،1996 منذ  للصيانة  لم تخضع  وبالية،  عتيقة  أداة 

على آخر دستور في عهد الراحل الحسن الثاني. ال تستطيع الحافلة 

مسايرة الطرق املستجدة. لذا ينزل منها الركاب الذين يحترمون 

الزمن ويحتاجون اليه، بينما يصيح بائع التذاكر بحثا عن راكبين 

جدد كيفما كانوا. من هم الراكبون الجدد؟ األعيان وأحفادهم، وقد 

التي  التنظيمية  البنية  صار لهم اسم عصري »رجال األعمال«. ما 

تناسب أحزاب األعيان ـ رجال األعمال؟ بنية موسمية. 

ما الفروق بين األحزاب املغربية؟ 

نموذج  تنظيميين.  نموذجين  نجد  وفيه  تنظيمي.  األول  الفرق 

ذو بنية ستالينية: يتم تشكيل خاليا مكتب الفرع. تشكل الفروع 

املغرب  في  حاليا  الجهوي.  املكتب  هذه  وتشكل  اإلقليمية.  املكاتب 

جهويا  مكتبا  عشر  ستة  للحزب  يكون  غالبا  جهة.  عشرة  ست 

وهو  نفسه  سيد  أنه  يفترض   – املؤتمر  وفي  املؤتمِرين.  تنتخب 

بدورها  تقوم  لجنة مركزية  انتخاب  تقريرية - يجري  أعلى هيئة 

وينطبق  الحزب.  زعيم  ينتخب  وهذا  السياسي.  املكتب  بانتخاب 

هذا التوصيف على ثالثة أحزاب هي االستقالل، واالتحاد واالشتراكي، 

والعدالة والتنمية. 

على  تنطبق  موسمية  بنية  عن  عبارة  الثاني  التنظيمي  الشكل 

التي توصف بأنها يمينية وإدارية، أي شكلتها وزارة  جل األحزاب 

وال  الحكومة  في  لتعيش  خُلقت  أحزاب  طويال.  وأرضعتها  الداخلية 

تعرف ما معنى املعارضة. تُسيّر من خارجها لذا فمؤتمراتها شكلية. 

في  الحال  )كما  الزعيم  يقرر   - يصفِّر  حين  ينعقد  بموسم  أشبه 

تتوفر  وحين  مقار،  لها  تكون  ما  نادرا  الشعبية«(.  »الحركة  حزب 

تكون مغلقة معظم الوقت. هكذا يضطر الحزب للتكيف مع البيئة 

بالقبيلة وزعيمه  الحزب  فيها. يتشبه  التأثير  يريد  التي  التقليدية 

بالشيخ. يقول قيادي حزبي يميني – قبَلي بأن وجود مقر مفتوح 

من  للمناضلين  يكون  ال  فحين  مشاكل.  ويوِّلد  نقاشات  سيخلق 

هذه  بينهم.  ما  في  أو  زعيمهم  مع  معه، سيتشاجرون  يتشاجرون 

أحزاب  اإلدارة.  في  العليا  للبيروقراطية  تجمعات  أو  أحزاب/قبائل 

الداخلية  وزير  عهد  في  االنتخابي  مجدها  عرفت  وقد  اآلن،  يتيمة 

األسبق إدريس البصري 1999-1974.  

والزغاريد.  بالتصفيق  الزعيم  اختيار  يتم  األحــزاب،  هذه  في 

فالحزب عصري ومحتواه تقليدي. ومن ال يزغردون يُطرَدون. وبعد 

مدة يؤسسون مقاولة صغيرة اسمها حزب. بعد ذلك تندلع املعارك 

بين املنسحبين فيتضح أن االنسحابات لم تتأسس على خط فكري، 

بل هي صراع مصالح يجري تغليفه بشكاوى من »الكولسة« وغياب 

الديموقراطية الداخلية. 

الفرق الثاني يخص كمية الوثائق لدى كل حزب. فألحزاب اليسار 

كمية كبيرة من الوثائق واألرضيات والبيانات والبالغات املحررة في 

األوراق  من  قليل  »اليمينية/القبلية«  األحزاب  لدى  بينما  املقاهي.. 

والكثير من املقاعد في البلديات والبرملان. 

الفرق الثالث يخص الديباجة. فلكل حزب ديباجته، فيما تتفق كل 

األحزاب املمثلة في البرملان بصدد الدِين وامللكية والصحراء. الدين 

املرجع. لم  الدولة، والصحراء مغربية، وامللك هو  هو اإلسالم، دين 

يطالب حزب واحد بنزع صالحيات امللك أثناء تحرير دستور 2011. 

تصنف األحزاب بأنها يمينية ويسارية وإسالمية ونصف علمانية. 

لكن في هذه املواضيع الثالثة تبدو متشابهة. إذا كانت جل األحزاب 

متشابهة، فلماذا تتزايد الدكاكين السياسية؟ 

يقول الشاعر أحمد مطر: 

أكثَرُ األشياءِ في بَلدَتِنـا

األحـزاب

والفَقْـر

وحاالت الطّـالقِ.

في املغرب ستة وثالثون حزبا. والرقم 36 يعني الجنون في املغرب 

لم  النفسيين.  للمرضى  مخصص  مستشفى  في  جناح  اسم  ألنه 

درس  الذي  الثاني  الحسن  ألن  الوحيد  الحزب  قط  املغرب  يعرف 

وألن  الديموقراطي،  مظهره  على  حريصا  كان  فرنسا  في  الحقوق 

عشرين  إدارة  من  أصعب  واحد  حزب  في  التحكم  أن  يعرف  امللك 

حزبا. واألسوأ أنه في املغرب فكل تنظيم يتصرف كحزب. اتحادات 

مهنية تتصرف كأحزاب. رئيس جامعة كرة القدم يتصرف كحزب. 

كل جريدة تتصرف كحزب، واآلراء على صفحاتها أكثر من األخبار. 

اتحاد الكتاب حزب يتشقق كل خمس سنوات.

تناول  الحزب  على  الديموقراطية.  على  عبء  األحزاب  هذه  كل 

ما  يترتب  ذلك  انتظار  في  التكاثر.  للتوقف عن  الحمل  منع  حبوب 

يلي على االنشقاقات:

أوال خريطة سياسية فسيفسائية وزعامات فردية تغامر باالنشقاق 

املناصب  من  لعدد كبير  ماسة  الحكومية بحاجة  التحالفات  تجعل 

الوزارية. لتشكيل التحالفات، تطول املفاوضات حتى تتعفن. يجري 

عن  الصحف  وتتحدث  األيام  هذه  وزاري  تعديل  عن  الحديث 

مفاوضات وحرب في بعض األحزاب بين املرشحين لالستيزار. كيف 

تجري املفاوضات؟ قطعة قطعة وليس بالجملة. حين يسود منطق 

مقايضة.  وتصير  األخالقي  بمعناها  السياسة  تنحط  وهات«  »خذ 

ثانيا يبقى القرار السياسي وهندسة مستقبل املغرب بيد اللوبيات 

األمنية واالقتصادية. ثالثا تنافس مدمر يخلق قوى سياسية منهكة 

لذا  دفاعي،  موقف  في  األحزاب  أصبحت  السلطة.  على  لن تحصل 

خفضت من سقف مطالبها.   

النتيجة هي أن صورة الشأن العام ال تشجع على االنخراط فيه. 

وهذا ما يفسر أن التسجيل في اللوائح االنتخابية مفتوح ملدة طويلة 

والشعب غير متحمس ليصير زبونا لألحزاب. وإذا سألت مقاطعا: 

ملاذا يصلح الحزب اليوم؟ يجيب: للفوز في االنتخابات.

تستقيم  ال  ظاهرة  وهي  ـ  الحزبية  الظاهرة  انحطاط  يعكس 

الديموقراطية بدونها ـ أزمة الطبقة الوسطى. الحل؟ إعادة تشكيل 

املشهد الحزبي عبر عمليات اندماج أحزاب متقاربة إيديولوجياً. أين 

االقتراع  الداخلية تختار نمط  وزارة  األحالم، ألن  سيجري هذا؟ في 

ولن ترفع نسبة العتبة لتضطر األحزاب لتتكتل فتقوى ضد وزارة 

الداخلية.  

يشعر  أن  إال  للمرء  يمكن  ال  إذ  أثراً،  تترك  وهي  الوقائع  هي  هذه 

بحزن عميق عن كل هذه الطاقة التي تُهدر في معارك حول زعامة 

األحزاب قبيل كل انتخابات. 

وبينما أنهي هذه املقالة عن الحزب املنشق نشرت الجرائد خبرا 

الشعبية«  »الحركة  حزب  زعيم  تُخيّر  تصحيحية  حركة  جديدا: 

زعيم  لشْكَر،  إدريس  نفى  آخر:  خبر  ثم  االنشقاق.  أو  الحوار  بيْن 

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، أن يكون امللك محمد السادس 

وعشرين  أربع  بعد  البرملانية.  املعارضة  أحزاب  زعماء  استقبل  قد 

أحزاب  من  بطلب  أنه  فيه  أعلن  بالغا  امللكي  الديوان  نشر  ساعة 

ملناقشة  لقاء  امللكي  الديوان  من  أعضاء  ثالثة  معهم  عقد  املعارضة 

بالبرملان  املعارضة  وخصوصا  املؤسسات،  بين  العالقات  وضعية 

والحكومة، وتحديدا رئيسها عبد اإلله بنكيران.

طلبوا أن يصغي القصر لشكاويهم ضد رئيس الوزراء اإلسالمي 

الذي تزداد شعبيته بفضل املطر وتراجع أسعار النفط. إنه الخوف 

من االنتخابات القادمة. لم نصل قط إلى هذه الدرجة من انحطاط 

الظاهرة الحزبية.

املغرب: انحطاط الظاهرة الحزبية

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

»عاصفة الحزم« وجنون العظمة

نهلة الشهال

بذلك النداء، ملحقاً به »حتماً سننتصر«، اختتمت الصبيتان سهى ويافا 

التشريعي  املجلس  في  النائب  جــرار،  خالدة  أمهما  اعتقال  بعد  بيانهما 

الفلسطيني، من منزلها قرب رام الله منذ خمسة عشر يوماً.

ال شيء يثير اإلسرائيليين أكثر من تجدد التزام الشباب بفلسطين.. 

يهلعون حين يقال لهم إنهم لم ينسوا أو يستسلموا لألمر الواقع، ولن. 

قيادية  فأمهما  الشابتين »طبيعياً«،  أنفسهم باعتبار موقف  يُطمْئِنون  قد 

املعنية  »الضمير«  مؤسسة  مديرة  لسنوات  وكانت  الشعبية،  الجبهة  في 

باألسرى، وهي اليوم ضمن الفريق املكلف بمتابعة الصلة بمحكمة الجزاء 

األولـــى عام  املــرة  فــي  الــدولــيــة، وعلى ذلــك فهي مناضلة نسوية، اعتقلت 

1989 إثر مشاركتها في مسيرة نسائية شهيرة. ولكنهم يعرفون أنها 

أقــوى مما هو عليه  يوماً  لم يكن  االلــتــزام بفلسطين  وأن  طمأنة كــاذبــة. 

اآلن لدى الشباب في األراضــي املحتلة عام 1948، وفي الضفة والقطاع 

والقدس، وبين النازحين، ولدى أقرانهم في املنطقة العربية بطولها، كما 

أظهرت الحراكات قبل أربع سنوات، ثم في العالم حيث تزدهر حركة 

للمقاطعة  الــدعــوة  في  مجسَّدة  الفلسطيني  الشعب  نضال  مع  التضامن 

مثال في الجامعات، وفي ألف مهرجان ثقافي وفني ال ينقطع انعقادها وال 

يجاريها عدداً واتساعاً أي نشاط يخص قضايا أخرى.

وما يُخرِج كذلك اإلسرائيليين عن طورهم تماماً هو عدم االمتثال لهم. 

فهم يمارسون كل أشكال الترهيب والتيئيس ليضمنوا تطبيق »االلتزام 

»إرهــابــيــاً«، تجوز  ومــن ال يفعل يصنف  وأوامـــرهـــم.  الــطــوعــي« بنظامهم 

معاملته باستباحة تامة. خالدة جرار رفضت ببساطة في آب/اغسطس 

الفائت قرارا سُلِّم إليها بالنفي لستة أشهر من البيرة قرب رام الله حيث 

تقيم، إلى أريحا حيث أريد أن تُفرض عليها اإلقامة الجبرية. قالت إنها لن 

تنفذ القرار، واعتصمت في باحة املجلس التشريعي، وتضامن معها العالم، 

وتراجعت إسرائيل بعد ذلك بشهر. 

تعريفاً، ال يوجد نظام )سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي الخ..( 

يَقْدر على االستمرار باإلكراه فحسب. ال بد له من تأييد الناس )أو نسبة 

منهم(، أو من سكوتهم، أو )وعلى األقل( من خضوعهم له: الخضوع ــــ اياً 

كان شكله ــــ  هو السر. الخضوع هو ما يتيح السيطرة. وخالدة لم تخضع. 

يمكنهم بالطبع اعتقالها أو حتى تصفيتها لو شاؤوا. لكن لذلك معنى آخر.

 الحرية لصديقتي! حتماً سننتصر.

الحرية ألمّنا!



1000 الى 1600 حالة تسمم غذائي يتمّ تسجيلها في العام الواحد في املغرب وفق وزير 

الصحة الذي أكد أنّ 20 الى 25 في املئة من املطاعم ومحال بيع األغذية التي تخضع ملراقبة 

املصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة تنطوي على تهديد لصحة املستهلكين. وتستقبل 

املستشفيات املغربية ما بين 20 الى 45 في املئة  من حاالت التسمم املسجلة.  ملــــــف
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 ملــــــف

جرفت آلــة الــحــرب فــي ســوريــا الــحــدود الواهية بين 

سائدة  ظلت  التي  االجتماعية  االقتصادية  التشكيالت 

بأكملها  بشرية  مجاميع  كنست  البعث.  حكم  طيلة 

تشكيالت  ابتدعت  سواها.  إلى  وأضافتها  إحداها  من 

الباقون في سوريا تشرذموا  أخــرى.  جــديــدة، ومحت 

اقــتــصــاديــا، مــنــهــم مــن أصــبــح دون الــكــفــاف، وآخــــرون 

استعانوا بدخولهم التي تقف على تخوم سدّ الحاجات 

األســاســيــة، عـــلَّ الــتــمــوضــعــات الــجــديــدة لــدخــولــهــم في 

معادلة اإلنفاق تعطيهم صفة طبقيّة متماسكة في الفرز 

الديموغرافية،  الخرائط  كما  تغيّر،  فالحرب  الجديد. 

ــق منطقها الــخــاص.  الــخــرائــط االقــتــصــاديــة أيـــضـــاً وفـ

واستخالص مكونات الطبقة الوسطى من بين الركام 

املتنامي في أربع سنوات يبدو أكثر مشقّة من إيجاد 

تبدّلت  التي  فهي  االجتماعية،  الطبقات  باقي  مكونات 

هويّتها أكثر من سواها. لكن كيف؟

اللحاق بالتعريفات واملقدمات العامة

الوسطى  للطبقة  التوصيفية  التعريفات  تستسهل 

موظفين  من  رهط  أنها  على  مكوناتها  صوغ  سوريا  في 

وأطباء ومهندسين وأصحاب مهن حرة وحرفيين وصغار 

ما  هو  طبقتين  بين  الوسطى  الطبقة  موقع  صناعيين. 

يمكن استخالصه من التعريفات الشائعة في علم االجتماع 

كانت  براشدو).  وجيمس  فيبر  (ماكس  االقتصادي 

الطبقة املتوسطة مكونة من تجار وصناعيين في دمشق 

األرياف  في  متوسطة  زراعية  أراض  وأصحاب  وحلب، 

السورية، من تلك املندمجة في معادالت الكسب من وراء 

اللعب على تناقضات كامل الخريطة السياسية  إجادتها 

إلى  البعث  مجيء  وحتى  الفرنسي  االنتداب  من  املمتدة 

من  تشكيالت  بتلك  التحق  وقد   .1963 عام  السلطة 

كبار املوظفين وصف الضباط وبعض املهن التي تتطلب 

اجتماعية  طبقة  تلك  دون  أكاديمية.  شهادات  مزاولتها 

في  بأجر  كعمال  أو  األرياف،  في  كأقنان  عملها  قوة  تبيع 

رأس  يؤلفها  ثريّة  طبقة  تعلوها  املدن،  وورشات  مصانع 

املال التجاري الدمشقي وهو يراكم ثرواته الحاصلة من 

مبادالته التجارية الخارجية، ورأس املال الصناعي الحلبي 

وكبار  غيرها،  من  أكثر  الكبيرة  النسيج  معامل  في  املاثل 

اإلقطاعيين في األرياف.

قبل الحرب بعام

الطبقة  مكونات  تحديد  من  االقتراب  يمكن  كيف  لكن 

الوسطى في سوريا قبل حراك آذار/ مارس 2011؟ نتكلم 

ليبرالي وتخطيطي  أنهكه اكتساب وجهين،  عن اقتصاد 

في آن. رموز جديدة من أقطاب املال السياسي وهم يطفون 

العقارية  مضارباتهم  أطلقتها  التي  النمو  فقاعات  قرب 

مثلما  االحتكارية،  امتيازاتهم  حجمها  وزادت  واملالية 

بقوا يطفون فوق رمزية إمساك الدولة بملكية قطاع عام 

خسّرته ثم خصخصته.

كان على االقتصاد السوري الفَرِح بوجهه الليبرالي منذ 

أسواق  من  غنائمه  بعض  ليجمع  يذهب  أن   2005 العام 

وهم  السوريين،  أغلب  مدخرات  حصدت  التي  التجزئة 

يعيشون ربيعهم االستهالكي الطويل املمتد بين العامين 

املؤشرات  كأحد  السيارات  سوق  نمو  و2010.   2005

وجه  تفحّص  يتيح  تلك،  االستهالك  فورة  على  الهامة 

الطبقة الوسطى بعناية. فقد ذكرت أرقام هيئة اإلشراف 

املصارف  انطالق  على  عام  (بعد   2006 عام  التأمين  على 

الخاصة) أن وثائق التأمين اإللزامي على السيارات ازدادت 

العام 2005. وبحلول  ألف وثيقة عما كانت عليه في   90

العام 2010 ستغتبط وزارة النقل مجددا وهي تصرّح بأن 

مواطناً من بين 12 مواطنا صار يمتلك سيارة. وبحسب 

نحو  بلغ  سوريا  في  السيارات  عدد  إجمالي  فإن  أرقامها 

1.865 مليون، منها 425 ألف سيارة في دمشق وحدها.

اجتذبت قروض التجزئة املتدفقة من املصارف الخاصة 

الوسطى شهيتهم االستهالكية  الطبقة  أبناء  إلى جيوب 

اعتباراً  الطبقة  هذه  من سمات  السيارات، كسمة  القتناء 

أرقام  إلى  عُدنا  وإن  املاضي.  العقد  من  الثاني  النصف  من 

أنه  لوجدنا  االفتراض  هذا  صحة  من  للتثبت  النقل  وزارة 

تمّ استيراد 42.3 ألف سيارة خالل النصف األول من العام 

نسبة  تتجاوز  ولم  املنشأ،  وصيني  كوري  أغلبها   2010

ولكزس  دبليو  أم  وبي  املرسيدس  مثل  الفارهة  السيارات 

في   98 فيما  األثرياء،  سوى  يقتنيها  ال  وهذه  املئة،  في   2

الطبقة  أبناء  املستوردة ركبها  السيارات  الباقية من  املئة 

السيارات  على  التأمين  أرقام  وألن   ،2010 عام  الوسطى 

ازدادت 90 ألفا بعد عام على بدء عمل املصارف الخاصة، 

يمكن االستنتاج بأن نحو 450 ألف سيارة اقتنتها الطبقة 

الوسطى بين العامين 2005 و2010، وهذا يقابلهُ بصورة 

تقريبية تحريك كتلة نقدية تقدر بـ225 مليار ليرة خالل 

صينية  أو  كورية  سيارة  اقتناء  هل  لكن  سنوات.  خمس 

الوسطى  الطبقة  هوية  لتحديد  مؤكد  مقياسٌ  هو  املنشأ 

في سوريا؟

نافذة على بنية الدخول

تصطف الدخول في سوريا ضمن سبع فئات للمشتغلين 

الكتلة   ،2010 لعام  العمل  قوى  مؤشرات  بحسب  بأجر 

من  نسبة  فتبلغ  الهرم،  وسط  إلى  تنتمي  منها  األكبر 

يتقاضون ما بين 7 آالف ليرة إلى 13 ألف ليرة شهريا نحو 

األولى  الفئة  إلى  بدخلهم  ينتمون  والذين  املئة،  في   56.7

(أكثر من 15 ألف ليرة) هم 16.3 في املئة، والذين ينتمون 

إلى دخول الفئة الثانية (بين 13 ألف ليرة و 15 ألف ليرة) 

يبلغون 12.3 في املئة.. أي ما مجموعه 28.6 في املئة. 

اإلقدام  طلسم  بفكّ  األجور  تركيبة  تحليل  يسعف  قد 

على اقتناء سيارة ملن دخولهم متواضعة، فلكل فئة سقف 

سوريا  في  األولى  الفئة  رواتب  وسقف  تتخطاه،  ال  أعلى 

ليرة،  ألف   46 إلى  يصل  فوقها)  وما  الجامعية  (اإلجازات 

وسقف الفئة الثانية (املعاهد املتوسطة) هو 36 ألف ليرة، 

إلى  األعلى يتطلب مسيرة صبر قد تصل  السقف  وبلوغ 

املئة  الزيادة الدورية على الدخول هي 9 في  ربع قرن، ألن 

متوسطة  سورية  أسرة  تستطيع  وبذلك  سنتين،  كل 

األعلى  السقف  يتقاضيان  أبوان  يعيلها  أفراد)   5) الحجم 

لفئة املوظفين األولى أو الثانية اقتناء سيارة. جزء مهم من 

تشكيلة الطبقة الوسطى قبل العام 2011 هم إذاً موظفو 

األعلى  السقف  يتقاضون  الذين  والثانية  األولى  الفئة 

عملهم،  سنوات  نهاية  في  املوظفون  أيضاً  وهم  للدخل، 

املشتغلين  عدد  إجمالي  من  املئة  في   12.3 من  جزء  وهم 

بأجر في سوريا. وال يصح اعتبار كل موظفي الفئة األولى 

والثانية من الطبقة الوسطى. ألن تدقيق مؤشرات التقرير 

مع  بالتعاون  الدولة  تخطيط  هيئة  أعدتهُ  الذي  الشهير 

 2008 عام  سوريا  في  املتحدة  لألمم  اإلنمائي  البرنامج 

الفقراء  من  هم  سوريا  سكان  ثلث  من  أكثر  بأن  يوضح 

فقير منهم  يعني 6.7 ماليين  بدقة)، وهذا  املئة  في   33.6)

مليون.   2.4 وهم  مطلقا،  فقرا  يعيشون  املئة  في   12.3

 2) األول  األعلى،  الفقر  معادلة حساب خطَي  تطبيق  وعند 

دوالر للفرد في اليوم)، والثاني نصفه، وباعتبار أن وسطي 

عدد أفراد األسرة السورية هو خمسة أفراد، فإن تجاوزها 

لخط الفقر املطلق يتحقق حال يتعدّى دخلها 150 دوالرا 

شهريا أي 7500 ليرة وفق حساب سعر الصرف السائد 

حينها. ويلزمها 15 ألف ليرة لتجاوز خط الفقر األعلى، ما 

يعني أن ذلك ال يتم إال مع الدخل املقطوع للفئة األولى فقط 

املقطوعة  الدخول  وباقي  ليرة،  ألف  يبدأ بنحو 15  والذي 

املؤشر  وهذا  األعلى،  الفقر  خط  تحت  تقع  الست  للفئات 

مهم لفهم مدى اتساع حدود الطبقات االجتماعية، كون 

العاملين بأجر يشكلون ثلثي قوة العمل في سوريا (61.5 

في املئة). لكن ما هو مقدار الدخل الواجب توافره لإلفالت 

من حد خط الفقر األعلى؟

سلّة  كلفة  حسبت  التي  التقديرية  الدراسات  تشير 

قيمتها  أن  الى  املاضي  العقد  أواخر  األساسية  االستهالك 

تبلغ 35 ألف ليرة، وهذا يتطابق مع السقف األعلى لدخول 

الفئة الثانية، ومنها تبدأ أولى تشكيالت الطبقة الوسطى 

بالتبلور، وتكون واسعة عند هذه القيمة وتبدأ بالتناقص 

باتجاه أعلى الهرم.

قاعدة الطبقة املتوسطة وهرمها

كشريحة  تتموضع  ال  سوريا  في  الوسطى  الطبقة 

الدخول واملنابت االجتماعية، فهي تتشكل  متجانسة من 

سلة  كلفة  بلوغ  على  القادرة  الدخول  من  قاعدتها  في 

طبقة  أسفل  مالمسة  إلى  وصوال  األساسية،  االستهالك 

القرار  مع  املال  ورأس  الثروة  فيها  تتحد  التي  األثرياء 

بانوراما  من  هنا  تتألف  الوسطى  الطبقة  االقتصادي. 

تنتظم  العمل  قوة  املئة من  في  ثمة 30  املهن.  واسعة من 

وهم  الخاص،  لحسابهم  يعملون  الذين  شريحة  ضمن 

في   6 تعدادهم  يتجاوز  ال  الذين  العمل  أصحاب  فئة  غير 

املئة من قوة العمل الفعلية.

الوسطى  «الطبقة  بعنوان  تقرير  استنتج   ،2014 عام 

التغيير»، وضعته  العربية، قياسها ودورها في  البلدان  في 

آسيا  لغرب  االجتماعية  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة 

(اسكوا) أن نموذج التنمية العربي أنتج طبقة وسطى أكثر 

تعليما وصحة، لكنها ضعيفة اقتصاديا ومقهورة سياسيا، 

تقلّص تعدادها من نصف سكان العالم العربي إلى حوالي 

33 في املئة عام 2011، وازداد معها حجم الشرائح الفقيرة 

واملعرّضة للفقر إلى نحو 43 في املئة. 

البالد  اقتصاد  أدارت  التي  العقلية  لطمت  سوريا  في 

التي  الشرائح  تغيّر تركيب  مراراً.  الوسطى  الطبقة  وجه 

 2011 (في  األجور  على  زيادات  ثالث  تسعف  ولم  تؤلفها، 

التي  فالفئات  الصفعة،  حدّة  تقليل  في  و2014)  و2013 

كانت تتقاضى 5 آالف ليرة عام 2010 صارت تتقاضى بفعل 

الزيادات 15 ألف ليرة عام 2015، وكان يفترض أن يزيد 

الشرائية  قوتها  لتحافظ على  ليرة  ألف  إلى 22.5  دخلها 

التي  االولى  الفئة  ودخول   .2010 عام  عليها  كانت  التي 

 23.8 بنحو  تبدأ  صارت  ليرة  ألف   15 بنحو  تبدأ  كانت 

ارتفعت  األساسية  االستهالك  سلة  كلفة  لكن  ليرة،  ألف 

بمقدار أربعة أضعاف ونصف الضعف (ارتفع سعر صرف 

ليرة عام 2015)  إلى 225  ليرة عام 2010  الدوالر من 48 

وصار خط الفقر األعلى يبدأ مع 67.5 ألف ليرة، وهو أعلى 

بكثير من الحد الذي تبدأ معه دخول الفئة األولى، خالفاً ملا 

كان عليه الحال عام 2010. فاندمج جزء جديد من قاعدة 

الطبقة الوسطى بخط الفقر األعلى. شرائح أخرى تكوّن 

الطبقة الوسطى في سوريا تضررت مواقعها االقتصادية، 

الصغيرة  والورشات  الحرفية  املنشآت  أصحاب  منها 

اإلنتاج،  كلف  ارتفاع  جرّاء  الزراعية،  الحيازات  وأصحاب 

أو لفقدان وخراب تلك املنشآت. تعطّل اإلنتاج بنسبة 60 

في املئة، فلجأت الشرائح العليا من أبناء الطبقة الوسطى 

ركبت  مثلما  واللجوء،  الهجرة  موجات  في  الفرار،  إلى 

الدنيا  السيارات الصينية قبل ذلك، فيما علقت الشرائح 

كيف  يرون  وهم  األعلى،  الفقر  خط  في  الطبقة  هذه  من 

يواصل فساد النظام نهب نصف الناتج املحلي اإلجمالي، 

وكيف تتمركز الثروة عند 10 في املئة فقط من السوريين، 

اقتصادية  اجتماعية  تشكيالت  ظهرت  كيف  ويــرون 

جديدة وأخذت تتبلور في صورة «مافيوية» مرعبة تستند 

وتهريب  السالح  وتجارة  والخطف  املنظّمة  الجريمة  إلى 

املخدرات والسرقة العلنية وإدارة شبكات الدعارة.

ال  أبنائها..  وجــوه  عن  الوسطى،  الطبقة  عن  نبحث 

أرقام دقيقة تدلّ عليهم، بل تنْبئُنا الوقائع بأنهم إما قد 

غادروا إلى حفرة الفقر، أو غادروا البالد.

البحث عن الطبقة الوسطى في سوريا

النارية  والتصريحات  النزاع  من  أعوام  أربعة  بعد 

إثيوبيا  الثالثة،  البلدان  توصّلت  املتكرّرة،  واالجتماعات 

حول  مبادئ  إعــالن  «اتفاق  إلى  والــســودان،  ومصر 

االتفاق  اإلثيوبي». وقد وقّع على  النهضة  مشروع سد 

في  مارس   / آذار   23 في  بأنفسهم  الثالثة  الرؤساء 

مبادئ،  وعشرة  ديباجة  من  االتفاق  يتكون  الخرطوم. 

ستة منها تتعلّق بالقانون الدولي للمياه، بينما تختصُّ 

األربعة األخرى بسد النهضة وسالمته، وملء البحيرة، 

وكهرباء السد. 

أن  املبادئ  إعالن  اتفاق  أكدها  التي  األساسية  املسألة 

بها مصر  قبلت  واقعة،  أصبح حقيقة  قد  النهضة  سد 

الستار  االتفاق  أسدل  مواربة.  أدنى  دون  والسودان 

العسكرية  القوة  استخدام  عن  الحديث  على  نهائياً 

من  الكثير  ذلك  إلى  أشارت  كما  السد،  بناء  لوقف 

التصريحات التي صدرت من القاهرة، مثلما حدث بعد 

اجتماع الحكومة واملعارضة املصرية املشترك في شهر 

مرسي.  محمد  حكم  فترة  إبان   2013 يونيو  حزيران/ 

وقد كان ذلك االجتماع مذاعاً ومنقوًال على الهواء دون 

العمل  خيار  في  بدلوه  كلٌ  فأدلى  فيه،  املشاركين  علم 

العسكري وضرب موقع السد.

املتكرّر  مصر  طلب  على  الستار  االتفاق  أسدل  كما 

تكتمل  حتى  النهضة  سد  بناء  بوقف  واملتشدّد 

الدولية  الخبراء  لجنة  بها  أوصت  التي  الدراسات 

بعد  الطلب  بذلك  تقدّمت  قد  مصر  وكانت  بشأنه. 

ثم   .2013 أيار/مايو  في  الخبراء  لجنة  تقرير  صدور 

التي  املتتالية  الوزارية  الثالثية  االجتماعات  في  أثارته 

توقّفت بسبب إصرارِ مصر على وقف بناء السد حتى 

تكتمل الدراسات، ورفضِ إثيوبيا لذلك الطلب. 

لعملية  وثائقياً  عرضاً  الثالثة  الرؤساء  شاهد  وقد 

الري  وزير  االتفاق. وكان  على  التوقيع  قبل  السد  بناء 

السوداني  نظيره  مع  قام  قد  املصرية  املائية  واملوارد 

بزيارة موقع السد بعد عقد االجتماع الوزاري الخامس 

أيلول/سبتمبر 2014. وقد فسّرت  في  أبابا  أديس  في 

تلك الزيارة بأنها بداية القبول املصري لسد النهضة. 

املبدأ األساسي: التعاون

أكد االتفاق في فقرته األولى املبدأ األساسي الذي تبنى 

التعاون  مبدأ  وهو  الدولية،  املائية  املوارد  إدارة  عليه 

توقيع  لحظة  حتى  النيل  حوض  عن  غائباً  ظل  الذي 

االتفاق. وتناولت الفقرة الثانية ما أسمته «مبدأ التنمية، 

الذي  االصطالح  وهو  واالستدامة»،  اإلقليمي  التكامل 

والسودان  مصر  لقبول  كمدخلٍ  االتفاق  استخدمه 

لسد النهضة. إذ أشارت هذه الفقرة إلى أن الغرض من 

سد النهضة هو توليد الكهرباء، ما سوف يساهم في 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، والترويج للتعاون عبر 

الحدود والتكامل اإلقليمي من خالل توليد طاقة نظيفة 

ومستدامة يعتمد عليها.

الدولي  القانون  مبادئ  إلى  ذلك  بعد  االتفاق  انتقل 

بعدم  الثالث  الــدول  من  كل  التزام  وأوضــح  للمياه، 

خالل  من  أخرى  دولة  ألية  شأن  ذي  ضررٍ  في  التسبّب 

استخداماتها ملياه النيل األزرق أو نهر النيل. لم تلزم 

برامجها في ضررٍ  قد تتسبّب  التي  الدولة  الفقرة  هذه 

الضرر  ذلك  ملنع  املناسبة  اإلجراءات  باتخاذ  شأن  ذي 

املتضررة.  الدولة  تعويض  ومناقشة  تخفيفه،  أو 

مبدأ  الرابعة  الفقرة  في  الثالثة  األطراف  اعتمدت  ثم 

دول  بين  النيل  ملياه  واملناسب  املنصف  االستخدام 

العناصر االسترشادية  كعوامل  إلى  الحوض، وأشارت 

لتحديد االنتفاع املنصف واملناسب، وهي:

واملائية،  املائية،  والجغرافية  الجغرافية،  العناصر  ـ  أ 

واملناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية،

لدول  واالقتصادية  االجتماعية  االحتياجات  ـ  ب 

الحوض املعنية،

ج ـ السكان الذين يعتمدون على املوارد املائية في كل 

دولة من دول الحوض،

إحدى دول  في  املائية  املوارد  تأثيرات استخدام  ـ   د 

الحوض على دول الحوض األخرى،

هـ  ـ االستخدامات الحالية واملحتملة للموارد املائية،

واقتصاديات  والتنمية  والحماية  الحفاظ  عوامل  ـ  و 

املتخذة في  اإلجراءات  املائية، وتكلفة  املوارد  استخدام 

هذا الشأن،

ز ـ مدى توفر البدائل ذات القيمة املقارنة، الستخدام 

مخطط أو محدد،

ح ـ مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام 

نهر النيل،

طـ ـ امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل 

دولة من دول الحوض. 

التعاون،  مبدأ  ثانية  مرةً  الخامسة  الفقرة  وأقــرّت 

وتناولته في مسألة ملء بحيرة السد، وفي إدارة السد 

نفسه. كما تضمّنت نصاً يقضي بإخطار دولتي املصب 

إعادة  تستدعي  طارئة  أو  منظورة  غير  ظروف  بأية 

إنشاء  على  السد. كما نصت  لعملية تشغيل  الضبط 

آلية تنسيقية بين الدول الثالث. 

«بناء  مبدأ  إلى  االتفاق  من  السادسة  الفقرة  وانتقلت 

إثيوبيا  أن  إلى  وأشارت  الثالثة».  األطراف  بين  الثقة 

الكهرباء  شراء  في  األولوية  ومصر  السودان  ستعطي 

التي سيولّدها السد. وسوف تبلغ كمية هذه الكهرباء 

ستة آالف ميغاواط عند اكتمال مراحل السد املختلفة 

متلهفتان  والسودان  أن مصر  املؤكد  عام 2017. ومن 

البلدين.  الكبير في  العجز  الكهرباء لسد  لوصول هذه 

املعلومات  تبادل  أهمية  على  السابعة  الفقرة  وشدّدت 

والبيانات الالزمة للقيام بدراسات مشتركة متى تطلّب 

الفقرة  وتطرقت  وتعاون.  نية  وبحسن  ذلك،  األمر 

الثامنة إلى مسألة سالمة السد، وأمّنت مصر والسودان 

إثيوبيا  به  وتقوم  قامت  الذي  الجهد  على  البداية  في 

لضمان ذلك، وإلى موافقة إثيوبيا اتباع مخرجات دراسة 

الفقرة  وعادت  السد.  سالمة  حول  الدولية  اللجنة 

التعاون.  إلى موضوع  ثانية  مرةً  األخيرة  وقبل  التاسعة 

على  الفقرة  تلك  بمقتضى  الثالثة  األطراف  اتفق  فقد 

النيات،  املشتركة وحسن  واملنفعة  املتساوية،  السيادة 

املناسبة  والحماية  األمثل  االستخدام  تحقيق  بهدف 

للنهر.

األطراف  بتأكيد  املبادئ  العاشرة  الفقرة  واختتمت 

بينهم  تنشب  قد  التي  النزاعات  مبدأ حل  على  الثالثة 

الناشئة  املنازعات  وبتسوية  السلمية،  بالوسائل 

خالل  من  بالتوافق  االتفاق  هذا  تطبيق  أو  تفسير  عن 

فإذا  النيات.  حسن  ملبدأ  وفقاً  التفاوض  أو  املشاورات 

لم تنجح األطراف في حل الخالف من خالل املشاورات 

أو  التوفيق  طلب  مجتمعين  يمكنهم  املفاوضات،  أو 

الدول/رئيس  رؤساء  لعناية  األمر  إحالة  أو  الوساطة، 

الحكومة.

معالجة املخاوف

عالج االتفاق مخاوف السودان الخاصة بسالمة السد 

باإلشادة بما قامت به إثيوبيا، وبموافقة إثيوبيا تطبيق 

توصيات اللجنة الدولية بخصوص سالمة السد. كما 

ملء  فترة  بخصوص  والسودان  مصر  مخاوف  عالج 

البحيرة والتي تبلغ سعتها 74 مليار متر مكعب، حيث 

يتم  سوف  السد  وتشغيل  البحيرة  ملء  أن  إلى  أشار 

االتفاق  نوّه  كما  الدولية.  اللجنة  توصيات  على  بناءً 

في  األولوية  والسودان  إثيوبيا سوف تعطي مصر  بأن 

كبيرة  نوعيةٌ  نقلةٌ  وهذه  النهضة.  سد  كهرباء  بيع 

في مسألة التعاون وتفعيله، ومرحلةٌ جديدة للعبور من 

دول  بين  وتشاركها  املنافع  إلى  النيل  مياه  محاصصة 

الحوض.

اتفاقيات األعوام 1902  أن السؤال عن مصير  وال بد 

ثار  عليها  الجديد  االتفاق  هذا  وتأثير  و1959،  و1929 

في القاهرة قبل أربعة أيام من التوقيع على اتفاق إعالن 

إعالن  مشروع  أن  األنباء  وكاالت  أوردت  فقد  املبادئ. 

هذه  وأن  املصرية»،  الشواغل  بعض  يلبِ  «لم  املبادئ 

الشواغل تُعالج  بعيداً من اإلعالم قبل الزيارة الرئاسية 

املبادئ خال  إعالن  اتفاق  أن  إثيوبيا والسودان. غير  إلى 

من أية إشارة إلى هذه االتفاقيات. 

فتح   2015 آذار/مــارس   23 يوم  أن  التاريخ  سجل 

صفحةً جديدةً في حوض النيل، تختلف كل االختالف 

عن العهود املاضية. فقد قبلت مصر والسودان التفاوض 

مع إثيوبيا، وكان هذا ما رفضاه بشدة في املاضي، كما 

بين  واملساواة  الندّية  يؤكد  اتفاق  على  يوقّعا  أن  قبال 

األطراف الثالثة. ولكن أهم من كل هذا، فقد بُني االتفاق 

على مبدأ التعاون، ووضع األسس الالزمة لذلك، وصار 

االتفاق في هذا املنحى متناسقاً مع القانون الدولي، كما 

الدولية  املائية  للمجاري  املتحدة  األمم  اتفاقية  عكسته 

التي دخلت حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2014 بعدما 

صادقت عليها 35 دولة، منها تسع دول أفريقية وتسع 

دول عربية.

التعاون  مبدأ  قبلتا  قد  والسودان  مصر  كانت  وإذا 

وقبلتا  منها،  واالنتفاع  املشتركة  املياه  وحماية  إلدارة 

على  وسيادته  واملعقول  املنصف  االنتفاع  مبدأ  كذلك 

االلتزام بعدم التسبب في ضرر، ومبدأ تبادل املعلومات، 

الخطوة  فإن  السلمية،  بالوسائل  النزاعات  وحل 

لحوض  عنتبي  التفاقية  االنضمام  هي  القادمة  املنطقية 

األساسية  الركائز  هي  الستة  املبادئ  فهذه  النيل. 

املتحدة  األمم  اتفاقية  على  بنيت  التي  عنتبي  التفاقية 

للمجاري املائية الدولية.

أخيراً! االتفاق حول سدِّ النهضة

انطلقت يوم األحد الفائت في 12 نيسان/ابريل الجاري، فعاليات املنتدى العاملي السابع للمياه بمدينة دايغو في 

كوريا الجنوبية، ويستمر املنتدى لخمسة أيام، بحضور رفيع املستوى من 170 دولة، ملناقشة تحديات املياه في 

العالم. وتشارك مصر بوفد كبير لعرض رؤيتها في إنهاء أزمة سد النهضة اإلثيوبي، وما حُقق من نجاحات في 

املفاوضات الثالثية، كنموذج يحتذى في إدارة األزمات املائية. كما تشارك إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل 

بوفود كبيرة.

سلمان محمد أحمد سلمان

أستاذ وخبير مختص بمسألة املياه من السودان

أحمد نعواش - فلسطين 
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أيمن الشوفي

 صحافي من سوريا



(غــاز  الصخري  الــغــاز  عــن  البحث  حقبة  انطلقت 

الـــعـــام 2008، إال أن  فـــي  الــجــزائــر  فـــي  الــشــيــســت) 

القضية لم تخرج إلى العلن سوى في العام 2013، 

عندما أعلنت الحكومة عنه على عجل من دون أن 

تقرنه بنقاشات أو استشارات متخصصة. ولم يكن 

باألكثرية  الــجــزائــري  الــبــرملــان  يــصــادق  أن  مفاجئاً 

املطلقة على هذا التوجه.  

التناقض على تصريحات أعضاء  البداية، خيّم  ومنذ 

املشاريع  عن  املتوفرة  املعلومات  على  وكذلك  الحكومة 

املعنية.  األجنبية  والشركات  والتمويل  العمل  وأجندة 

وخرج البعض ليدافع بشراسة عن هذا الخيار باعتباره 

االحتياط  منسوب  في  التدني  ملواجهة  ضرورياً  مساراً 

النفطي، بينما رأى آخرون أنه غير ملحّ. 

االحتجاجات  انطلقت  املاضي،  العام  آخر يوم من  وفي 

املناهضة الستغالل الغاز الصخري في الجزائر من مدينة 

عين صالح، الواقعة على بعد 1200 كلم من العاصمة، 

في الجنوب. واستمرت على الوتيرة نفسها حتى اليوم. 

كانت السلطات قد باشرت على بعد كيلومترات قليلة  

من املدينة، أولى أعمال الحفر الرسمي الستكشاف الغاز 

 50 عددهم  يبلغ  الذي  السكان  قلق  وسط  الصخري، 

استخراج  في  املستخدمة  التقنيات  عواقب  من  ألفاً، 

الهيدروليكي»  «التكسير  سيما  وال  الصخري،  الغاز 

الذي يتطلب استهالك كميات هائلة من املياه والرمال 

واملواد الكيميائية. وما شهدته املدينة يعدّ أول تحرك 

وحتى  واملهنية  االجتماعية  املطالب  إطار  خارج  شعبي 

السياسية. 

على  وحافظت  الحقاً  االحتجاجات  رقعة  واتسعت 

السياسي  لالستغالل  الذي جعلها عرضة  األمر  زخمها، 

يدّعون  كما  املشروع  رفض  يدّعون  مسؤولين  من 

حال  من  انتقلت  فقد  األخيرة  أما  للسلطة.  معارضتهم 

أنه  ملجرد  تهديده  مرحلة  إلى  للشعب  األبوية  التفهم 

إلى  األهمية  بهذه  مسألة  بتحويل  املطالبة  على  تجرأ 

محور نقاش وطني.

الغموض يلف عمل السلطات

الشروط  السلطات  أقرت   ،2000 العام  نهاية  في 

حينها  الصخري.  الغاز  الستغالل  والعملية  القانونية 

«توتال»  شركة  بينها  ومن  أجنبية،  شركات  حصلت 

واستغالل»  «استكشاف  يتيح  عقد  على  الفرنسية، 

لكن  التنفيذ.  بمباشرة  اإلذن  تُعطى  أن  دون  من  الغاز 

الجديد  املحروقات  قانون  البرملان  أقر   ،2012 العام  في 

الذي نشر في الجريدة الرسمية في 24 شباط/ فبراير 

بتأميم  التاريخي  القرار  ذكرى  مع  تزامناً   ،2013 العام 

املحروقات في الجزائر في العام 1971. ويُعتبر القانون 

فبِنيّة  الوطنية.  السيادة  يهدّد  ألنه  الفضيحة  بمثابة 

جذب الشركات املتخصصة، الحذرة من القيود املالية، 

باحتساب  للشركات  الجزائرية  الحكومة  سمحت 

الضريبة على األرباح  بنفسها من دون أن تعطى لإلدارة 

الجزائرية أي سلطة رقابية عليها.  

معلومات  إدارة  نشرته  تقرير  خرج  مواز،  خط  وعلى 

الطاقة األميركية، في حزيران/ يونيو من العام 2013، 

ليؤكد أن الجزائر تحتل املرتبة الثالثة عاملياً في قائمة 

تريليون   707) الصخري  الغاز  من  األعلى  االحتياطات 

متر مكعب)، الذي يتوزع على سبعة أحواض. لكن هذا 

بسبب  دولية  اعتراضات  ويلقى  موثوقاً  ليس  التقرير 

معطياته التي تبين غالباً أنها خاطئة وتم نشرها بغرض 

وتبريره،  الصخري  الغاز  استخراج  خيار  تشجيع 

التقليدي  االحتياطي  املخزون  يكون  عندما  وتحديداً 

في  الحال  هو  كما  بالنضوب  مهدداً  والغاز  النفط  من 

الجزائر.  

يفسّر ذلك السرعة التي خرجت بها أولى التصاريح 

استغالل  مسار  خوض  في  الرغبة  عن  لتعبر  الرسمية 

في  ليعطي  الوزراء  مجلس  يتأخر  فلم  الصخري،  الغاز 

أيار/ مايو 2014 الضوء األخضر للبدء به. وعليه   21

تمّ التخطيط لحفر أربع آبار في حوضي أحنات وإليزي 

للعام 2014 (في إطار برنامج حفر 11 بئراً خالل 7 إلى 

13 عاماً).

جميعها،  حفرت  قد  لها  املخطط  اآلبــار  أن  يبدو  ال 

بعد 20  أحنات، على  في موقع  االستكشاف  أعمال  لكن 

العام  أغسطس  آب/  في  بدأتها  صالح،  عين  من  كلم 

2014 شركة «سوناطراك» املحلية وشركة «توتال»، 

تسببت  التي  (هذه  «هاليبورتن»  شركتي  بحضور 

االمريكي  االحتالل  أثناء  العراق  في  مشهودة  بكوارث 

العمليات  املولجتان  األميركيتين،  و»شلمبرغير»  له)، 

أول  في  الحفر  أعمال  بدأت   ،2012 العام  وفي  التقنية. 

موقع تجريبي بدا واعداً في أحنات. 

في 27 كانون األول 2014، وأمام حشد من الصحافيين، 

أعلنت وزارة الطاقة واملوارد املائية والبيئة عن التشغيل 

«الناجح» لآلبار التجريبية، وهنأت «سوناطراك» نفسها 

املفصلي  الدور  إلى  أن تشير  دون  من  اإلنجاز  على هذا 

للشركات األجنبية، مع العلم أن الشركة الجزائرية ال 

تملك اإلمكانيات الالزمة للقيام بالحفر األفقي الضروري 

الثاني/  كانون   11 وفي  الصخري.   الغاز  الستخراج 

يناير2015، أعلن املدير العام لشركة «سوناطراك» نية 

استثمار «70 مليار دوالر ملدة 20 سنة وذلك إلنتاج 20 

مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنوياً». ولكن ما لم 

يبح به املسؤولون وأنصار هذا الخيار هو أن استخراج 

الغاز الصخري مكلف جداً. فبئر الغاز الصخري الواحد 

يكلّف اليوم بين 15 و20 مليون دوالر وينخفض إنتاجه 

املئة بعد مضي عام على بدء استغالله.  بنسبة 40 في 

هذا يعني، بحسب الخبراء، ضرورة االستمرار في حفر 

اآلبار دون توقف. 

من  مكعب  متر  مليار   25 حوالي  إنتاج  يتطلب  وفيما 

املحفورة  اآلبار  تتسبب  بئر،   600 حفر  الصخري  الغاز 

الذي  امليثان  غاز  وتحديداً  سامة،  غــازات  بانبعاث 

تفوق  بدرجات  الحراري  االحتباس  مخاطر  يضاعف 

عملية  تؤدي  كما  الكربون.  أوكسيد  ثاني  غاز  تأثير 

التكسير الهيدروليكي، التي تتمثل باستخراج الغاز من 

األرض  باطن  بين الصخور عن طريق تدفق سائل في 

يجعل الغاز يذوب ليخرج إلى السطح، إلى تغير الوضع 

الطبيعي للصخور التي تصاب بتشوهات قد تزيد من 

 4.5 بدرجة  املنطقة  في  الزلزالية  النشاطات  احتمالية 

إلى 5 على مقياس ريختر. 

الغاز  الستخراج  خطورة  األكثر  املفاعيل  ــى  وإل

وللمواد  للمياه  املفرط  االستخدام  يُضاف  الصخري، 

الكيميائية الضرورية في عملية التكسير الهيدروليكي. 

 10 بين  ما  استهالك  يتطلب  الواحدة  العملية  فإجراء 

غير  موارد  الجوفية، وهي  املياه  من  ليتر  مليون   25 إلى 

يتخزن  حيث  الصخرة،  تكسير  يحتاج  كما  متجددة. 

املختلفة  الكيميائية  واملواد  الرمال  من  أطنان  إلى  الغاز، 

(يقدرها الخبراء بحوالي 500 طن). 

املياه  تدوير  يمكن  املتوفرة،  الشروحات  وبحسب 

األرض  في  ضخها  ليعاد  التكسير  عن  الناتجة  السامة 

أو نقلها بواسطة شاحنات إلى مراكز تدوير املياه، لكن 

هذا الخيار مستبعد في ظلّ تكلفته الباهظة، كما أنه ال 

يضمن، في حال اعتماده، تعقيم املياه بالكامل. نستنتج 

الطويلة  املتحدة  الواليات  تجربة  على  اطلعنا  إذا  ذلك 

في اعتماد هذه التقنيات، حيث تبدو الزراعة مستحيلة 

املياه  لُوثت  بعدما  الحفر،  مواقع  من  العديد  بمحاذاة 

اآلبار  مئات  وجود  بفعل  الطبيعي  املنظر  ودمر  بالكامل 

والطرقات  األرض  جوف  إلى  املياه  ضخ  إعادة  وأحواض 

املعبدة لصالح شاحنات نقل الغاز واملياه..

هدف السكان: الحفاظ على البيئة 

مجلس  قرار  بسبب  الشعبي  الحراك  طالئع  بدأت 

الوزراء في 21 أيار/ مايو 2014 ، والذي أدخل الجزائر 

في  الصخري.  الغاز  عن  التنقيب  حقبة  في  رسميا 

وورقلة  أدرار  واليتا  شهدت  يونيو،  حزيران/  شهر 

دعا  حينها  للقرار.  املناهضة  الشعبية  التجمعات  أولى 

البالد للبدء بنقاش وطني  املحتجون الحكومة ورئيس 

في  املستثمرة  األجنبية  الشركات  ترحيل  وإلى  جامع 

املشروع من البالد.  

في 31 كانون األول/ ديسمبر 2014، أي بعد أربع أيام 

لالحتفاء  صالح  عين  إلى  للوزراء  الرسمية  الزيارة  على 

بدخول الجزائر رسمياً حقبة استغالل الغاز الصخري، 

عمد سكان عين صالح إلى قطع الطريق الوطنية رقم 

تؤدي  التي  األفريقية»  الوحدة  ب»طريق  املعروفة   1

منطقة  في محيط  غور محمود  في  التجريبي  البئر  إلى 

بالتوسع  واستمرت  االحتجاجات  بدأت  هناك  أحنات. 

وأدرار  تمنرست  سكان  بعدها  لتحشد  يومي  بشكل 

وورقلة. 

ما أظهرته االحتجاجات من نضج يستحق اإلعجاب، 

وانعكس في تعدّد أطيافها واختالف مكوناتها، فشاهدنا 

في الشوارع أشخاصاً من أعمار وبيئات مختلفة، منهم 

العمال واملزارعون وحتى أعضاء من «سوناطراك» كما 

اللواتي  والنساء  وجامعيين،  وأساتذة  راب  مغنو  نزل 

يلعبن دوراً طاغياً إزاء التحديات املاثلة لهذا الصراع. 

ومهنية،  اجتماعية  مطالب  املعتصمون  يحمل  لم 

البطالة.  ملشكلة  معالجة  أو  تنمية  ببرامج  يطالبوا  أو 

الرئيس  رحيل  أو  للنظام  تغييراً  حراكهم  يبتغي  وال 

بوتفليقة، فسكان الجنوب الكبير لطاملا كانوا يدركون 

تنتجها  التي  النفطية  الثروات  هامش  على  أنهم 

من  بكثير  أقل  منها  يستفيدون  وأنهم  منطقتهم، 

مناطق أخرى في البالد.  

بالنسبة لهؤالء، فإن مطلبهم الراهن هو الحفاظ على 

ثروتهم البيئية الهشة أساساً، واملستنزَفة باالستغالل 

شديد  الزراعي،  املجتمع  هذا  والنفط.  للغاز  التقليدي 

األرض  أهمية هذه  تلقائي  يعي بشكل  بأرضه،  االرتباط 

التي  املياه  أهمية  أساسي،  بشكل  وأيضاً،  تغذيه.  التي 

في  ينجح  التقتير.  إلى  أشبه  بفعاليّة  إدارتها  تعلّم 

يُعرف  الذي  األجداد  عن  املتوارث  الريّ  نظام  عبر  ذلك 

بـ»الفجاره» (نظام ريّ اهتدت إليه الحضارة الجرمية، 

املياه  تسد  األرض  تحت  قناة  عبر  العالم  في  متفرد 

الجوفية عادة في منحدر تل أو في منطقة السفح وتقود 

االنحناء).  قليل  نفق  طريق  عن  األرض  سطح  إلى  املاء 

وهذا يعني أنه في حال أضحت املياه مهددة جراء الضخ 

في  تصبح  حياتهم  فإن  الكيميائي،  التلوث  أو  الجائر 

خطر. 

يفسّر  الواجهة.  في  النساء  تقف  املعركة،  هذه  في 

«العالقة  بالقول  بادي  ديدا  األنثروبولوجيا  عالم  ذلك 

واضحة بين األرض التي  تحضن منابع املياه واألم التي 

املكتب  رئيس  يشرح  كما  القرابة».   عالقة  تنبع  منها 

اإلقليمي لجمعية ترويج النشاط الزراعي: «طور أجدادنا 

السكان  لجميع  ريّ سمحت  أساليب  أدرار  منطقة  في 

إال  الخاصة.  جهودهم  بفضل  باستقاللية  يعتاشوا  أن 

الثروة.  بتدمير هذه  الصخري يهدد  الغاز  أن استغالل 

التكسير  في  ستستخدم  التي  الكيميائية  فاملواد 

بسبب  الجوفية،  املياه  كل  ستلوث  الهيدروليكي 

عن  وعوضاً  البعض.  ببعضها  املائية  األحواض  اتصال 

اقتصادية  منفعة  بال  تدميري  مشروع  في  االستثمار 

املوارد  في  االستثمار  الحكمة  من  سيكون  أساساً، 

البشرية املحلية. فإلى جانب السياحة، ال أرى غير قطاع 

الزراعة يستحق التطوير في منطقتنا، وتحديداً زراعة 

القمح والذرة. فبوجود شمس معتدلة ومياه متوفرة، من 

املمكن أن ننتج ثالثة أضعاف من املحاصيل التي ننتجها 

اليوم».  

بسرعة ملحوظة، حوَّل املحتجون الساحة الرئيسية 

ملدينة عين صالح إلى «ميدان الصمود». نصبت الخيم 

لتبادل  بالتجمع بشكل يومي  السكان  امليدان وبدأ  في 

األفكار والتعبئة. وبينما شهدت مدن أخرى في الجنوب 

تظاهرات دورية، حافظت مدينة عين صالح على موقعها 

كمركز رئيسي لالحتجاج. وفي 15 كانون الثاني/ يناير 

نظمت تظاهرة حاشدة توافد إليها 25 ألف مشارك من 

املشروع  لهذا  رفضهم  عن  للتعبير  املنطقة  أنحاء  كل 

باعتباره قضية حياة أو موت.   

سكان  نداءات  القته  الذي  الرسمي  التجاهل  وبوجه 

عين صالح، وجه املجتمع املدني ومنظمات غير حكومية 

محلية إلى رئيس الجمهورية عريضة بوقف املشروع 

دول  في  الحال  هو  كما  وطني،  نقاش  إطالق  حين  إلى 

دراسات  إلى  استندت  التي  العريضة،  وتسلّط  أخرى. 

األساليب  مخاطر  على  الضوء  املجال،  في  مختلفة 

تلوث  على  كما  الهيدروليكي،  التكسير  في  املعتمدة 

الهواء واملخاطر على مستوى املياه الجوفية إضافة إلى 

آبار  هجر  الطويل  املدى  على  يتركها  التي  التداعيات 

التكسير هذه. 

البئر  التي تم تداولها عن موقع حفر  وتظهر الصور 

التجريبي في أحنات عدم وجود أي تدابير وقائية. كان 

شركة  تستخدمها  التي  الكيميائية  املواد  أن  واضحاً 

«هاليبرتن» يتم تخزينها في أكياس توضع في الهواء 

التكسير  في  املستعملة  املياه  تجميع  وأحواض  الطلق، 

الهيدروليكي ليست إال عازل بسيط ال يحجب التسرب، 

وبينما تتبخر املياه يبقى التراب واملواد السامة لينتشرا 

في الهواء. كما تضم املياه جثثاً لحيوانات نافقة تتحلل 

على مرأى من الجميع من دون أن يدفع ذلك املعنيين إلى 

تدمير املوقع. 

املناطق  فــي  وخــاصــة  الــجــزائــر،  فــي  يعلم  الجميع 

املعنية بالحفر، أن عددا من الدول وتحديداً فرنسا قد 

قررت تعليق عملها على استخراج الغاز الصخري 

بسبب مخاطر أساليبه واستجابة العتراض السكان 

املتضررين. 

الغاز الصخري ومستقبل الجزائر

مليار دوالر أو أكثر هو معدّل خسائر االقتصاد اليمني منذ بدء عملية «عاصفة الحزم»، وفق 

مركز «الدراسات واإلعالم االقتصادي» الذي توقّع ارتفاع أعداد اليمنيين املحتاجين 

إلى مساعدات إنسانية عاجلة إلى أكثر من 12 مليوناً وتجاوز عدد 

من يعيشون بأقل من دوالرين يومياً 60 في املئة من السكان.

سليمة مالّح

Algeria Watch رئيسة تحرير موقع 

ترجمة هيفاء زعيتر

للنص تتمة على املوقع.

ونسخة بالفرنسية.

قضيـــــة
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األردن: لعنة القمح والخبز
الخيال  املجاورة ضرباً من  للبلدان  للقمح  األردن  قد يكون خبر تصدير 

الخبر  هذا  كان  فيما  اليوم،  لسكانه  بالنسبة  املنال  الصعبة  التمنيات  أو 

الزراعة عام 1965  املاضي، حين قررت وزارة  القرن  اعتيادياً في منتصف 

من  األكبر  الجزء  تركت  بعدما  والسعودية،  ملصر  طن  آالف  عشرة  بيع 

املحصول لالستهالك املحلي والبذار.

بين املاضي والحاضر

الذي  القمح  من  احتياجاته  لتغطية  االستيراد  على  األردن  يعتمد  اليوم 

ازداد الطلب عليه بسبب النمو السكاني وانخفاض الزراعة، حتى وصلت 

األميركية  السياسية  لألهواء  محكوماً  ليصبح  «صفر»،  لـ  إنتاجه  نسبة 

أخرى،  تارة  والروسية  أحيانا،  لألردن  كمنح  القمح  تقدم  كونها  تارة، 

التي تحاول السيطرة على سوق القمح في الشرق وتخوض معها األردن 

مفاوضات حول زراعة القمح.

املساحات  تآكل  إلى  القمح  من  املحلي  اإلنتاج  انخفاض  سبب  ويرجع 

 90 قرابة  على  أتى  الذي  العمراني  النشاط  في  التوسع  بسبب  الزراعية 

ألف هكتار من األراضي الزراعية منذ عام 1975. كما  تفتتت جراء امليراث 

مع  تتناسب  ال  صغيرة  وحدات  إلى  وتحولت  الكبيرة  الزراعية  امللكيات 

االمطار  توزع  انتظام  عدم  إلى  باإلضافة  االقتصادية،  الزراعة  احتياجات 

املوسمي وظهور مؤشرات واضحة على تناقص معدالت هطولها وازدياد 

عدد وقوع دورات الجفاف في العقود الثالثة األخيرة.

ويشتري األردن القمح من السوق العاملية بأسعار تتراوح بين 279 إلى 

380 دوالرا للطن، وتصل نسبة استهالكه إلى 900 ألف طن سنوياً، كما 

يحاول جاهداً أن يُبقي املخزون االحتياطي لديه بكميات تكفي االستهالك 

املحلي ما بين تسعة شهور إلى سنة كاملة، عبر العقود املبرمة مع شركات 

الصوامع.  في  منه  كبيرة  بكميات  واالحتفاظ  متجدد  بشكل  القمح  بيع 

القمح  شحنات  بقضايا  املاضية  السنوات  في  األردنيين  ذاكرة  وتعجّ 

بصدأ  واملصاب  املتعفن  أو  البشري،  لالستهالك  الصالح  وغير  املغشوش 

التي  هي  القضايا  هذه  وآخر  قوارض.  على  يحتوي  الذي  حتى  أو  القمح 

تدور حول شحنة جديدة بكلفة 14 مليون دوالر، تدّعي الجهات األردنية 

املختصة أنها تحتوي على ملونات وأصباغ، وما زال التحقيق فيها جارياً، 

فيما كان األردن يتباهى سابقاً ببيعه للبذور العالية الجودة للدول املجاورة.

استهالك متزايد 

الخبز 115 كلغ  األردني من  يصل معدل االستهالك السنوي للمواطن 

األردنيون  ويتزود  املخابز.  أصحاب  نقابة  أجرتها  دراسة  حسب  للفرد، 

أن  إال  اململكة.  مناطق  مختلف  في  موزعة  عامال  مخبزا   1634 من  بالخبز 

 4000 عن  منها  كل  سكان  عدد  يزيد  التي  البادية  في  القرى  من  العديد 

الذين  الباعة  على  بالخبز  بتزودها  وتعتمد  مخبز  أي  فيها  ليس  شخص 

يوصلونه يومياً.

له  الحكومة  تقدّم  الــذي  الطحين  من  املخابز  مخصصات  وتبلغ 

بصرف  والتجارة  الصناعة  وزارة  وتقوم  يومياً،  طن   1850 قرابة  الدعم 

املخصصات للمخابز من الطحين مسبقا، كي يبقى متوفراً فيه ملدد تكفيه 

بين 3و7 أيام، وذلك حسب مخصصات كل مخبز ومدى قربه من املطاحن 

وقدرته التخزينية.

صراع رفع الدعم

حسب األرقام الرسمية، فإن الحكومة تدعم الخبز بما يفوق 300 مليون 

دينار سنوياً. ويشكل هذا الرقم أكثر من ثلث العجز في املوازنة لعام 2105 

دعم  في  التفكير  تعيد  جعلها  الذي  األمر  دينار،  مليون   688 يبلغ  والذي 

سياسات  وانتهاج  املحروقات  عن  الدعم  رفع  إجراءات  بداية  منذ  الخبز 

«اإلصالح االقتصادي» التي يضغط صندوق النقد الدولي لتطبيقها والتي 

باشر فيها األردن منذ عام 2012. وعلى الرغم من التصريحات الحكومية 

مستحقيه  إلى  وإيصاله  مرّة،  من  أكثر  الخبز  عن  الدعم  رفع  نيتها  عن 

األطراف  ترضي جميع  مناسبة  آلية  عن  تبحث  زالت  ما  أنها  إال  مباشرة، 

احتجاجات  أي  لتجنّب  وحكومة)  مخابز  وأصحاب  (مواطنين  املعادلة  في 

قد ترافق القرار. ويحمل التاريخ األردني موروثاً احتجاجياً مرتبطاً برفع 

أسعار الخبز، حيث ما زال األردنيون يتذكرون أحداث «ثورة الخبز» التي 

قيام  إلى  أدى  ما  أسعاره،  رفع  الحكومة  قررت  عندما   1996 عام  اندلعت 

احتجاجات عارمة في املحافظات الجنوبية وقتها، ويجعل الحكومة تفكّر 

مليّاً في قرار رفع الدعم.

ولكن الحكومة تدافع عن توجهاتها برفع الدعم عن الطحين بأن نسبة 

للمواشي  علفا  استخدامها  لغايات  ومهربة  مهدورة  تذهب  منه  كبيرة 

مربو  يلجأ  األعالف  أسعار  الرتفاع  فنظرا  دينار.  مليون   240 تبلغ  بقيمة 

والذرة  الصويا  مع  املخابز وخلطه  من أصحاب  الطحين  لشراء  املواشي 

الخبز  عن  الدعم  رفع  عائدات  الحكومة  وتقدّر  لألغنام.  كغذاء  والشعير 

التي ستُمنح  الذكية»  بـ130 مليون دينار في حال تطبيق حل «البطاقة 

األردن،  في  يعيشون  الذين  غزّة  قطاع  وأبناء  األردنيين  للمواطنين 

وستضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه منهم، فيما يشكك مراقبون من 

قدرة الحكومة على تنفيذ ذلك. 

ترى الحكومة في رفع الدعم عن الخبز حًال لوقف الهدر فيه، دون 

أن تلتفت إلجراءات حقيقية في محاربة تهريبه عبر تشديد الرقابة. 

وتجربة رفع الدعم عن املحروقات والخلل في إيصاله ملستحقيه ترفع 

الصعبة  السلع  ضمن  الخبز  يصبح  أن  مــن  املواطنين  بين  املــخــاوف 

املنال في ظل الظروف املتردية التي يعيشها الوضع االقتصادي ، كما 

تبقى املخابز في ريبة من أمرها من حدوث ارتباكات بسبب اآلليات 

املطروحة من الحكومة لتطبيق قرار رفع الدعم، في بالد يتأرجح ثلث 

سكانها عند خط الفقر.

أحمد أبو حمد

صحافي من األردن

كريم رسن - العراق
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الــذي  »الــرســائــل«، هــذا االخــتــراع البشري الرحيم 

بأنك لست وحــدك، كثيرا ما تحمل سمات  يشعرك 

من  »ضـــربـــاً  و  األدب«  مـــن  »جــنــســاً  تجعلها  خــاصــة 

التأريخ«، يكتبها العشاق واملهاجرون.. وتبقى أكثرها 

حلماً وغضباً وتوقاً للحرية تلك التي يكتبها السجناء.

املحموم  التزايد  ومع  كامل،  عام  مدار  على  مصر،  في 

قضايا  خلفية  على  عليهم  املقبوض  الشباب  عدد  في 

تلك  والتظاهر، تحولت  التعبير  تتعلق بحرية  سياسية 

الرسائل من داخل الحبس الى ظاهرة تستحق التوقف 

للقراءة والتحليل على أكثر من مستوى، وقد تفتح باباً 

للمحاسبة يوما ما.

زنزانة جرائم النفس.. تتسع للجميع

العشرين  عامه  بعد  يكمل  لم  شاب  جمال«  »ممدوح 

لكن ما عاشه هو ورفاقه خارج الزنزانة وداخلها بيوميات 

ثورتهم التي أكملت عامها الرابع أضاف لشخصياتهم 

ورحابة  الزنزانة  مساحة  ضيق  داخل  من  أخرى.  أبعاداً 

بتهمة  املعتقلين  أحد  ـ  ممدوح  كتب  داخلها،  الوقت 

أسابيع  بعد  األولى  رسالته  ـ   ترخيص  دون  التظاهر 

املدنيين  محاكمة  ضد  »تظاهرت  فيها:  قال  اعتقاله  من 

جرائم  عنبر  داخل  للحبس  األمر  بي  فانتهى  عسكرياً 

كل  ولكن  جائرا  قانونا  فقط  ليست  القصة  النفس! 

التفاصيل تقول انهم يريدون كسرنا، من أول تفريقي أنا 

وزمالئي بعضنا عن بعض، جرى تقصد زجنا مع املتهمين 

والخوف،  بالبرد  أشعر  نعم  كبيرة..  إجرام  قضايا  فى 

إنهم  وأوســع،  أكثر  منا  يخافون  أنهم  تأكدت  لكني 

يخافون حلمنا الذي يرفض أن يموت«. مر شهران لتأتي 

الرسالة الثانية تعكس التطور في وجدان وإدراك الشاب 

الرحيمة،  االعتياد  رياح  هبوب  به  ظهر  حديث  الصغير. 

صلة إنسانية ما تتوطد بينه وبين السجناء الجنائيين 

حيث يتساوون جميعاً عندما يقع عليهم ظالم السجن 

وظلم السجان، فجاءت رسالته كرسول لألوجاع، حكى 

ال  جنائيون  سجناء  لها  يتعرض  مهازل  أسماه  عما  فيها 

من  ـ  ثوري  وشاب  سياسي  كمعقتل  ـ  مثله  يتمكنون 

فيه  أشرح  ما  أكتب  لن  املرة  »هذه  صوتهم:  إيصال 

فيها  أحث  رسالة  أكتب  ولن  السجن،  داخل  معاناتي 

مبادئهم،  على  والثبات  الصمود  على  بالتغيير  الحاملين 

من  كل  وإلى  املسؤولة  للجهات  بالغاً  أكتب  املرة  هذه 

الذي  التعذيب  عن  سأحكي  االنسان..  بكرامة  يهتم 

يتعرض له زميل الزنزانة حسن، ألن أهله ال يمكنهم دفع 

الرشى املطلوبة ألفراد الشرطة. ال يمكنكم تخيل حجم 

الجرائم واملوت التي كان شاهداً صامتاً عليها، وكل ما 

يتمناه حسن أال يالقي املصير نفسه«.

يعيشه  ظلم  مالمح  لترسم  جاءت  الثالثة  الرسالة 

فيها  الجميع.  لتشمل  اتسعت  وصدمة  بأكمله،  بلد 

له  واملظلومة  الظاملة  األيــادي  كل  مواساة  عن  يحكي 

داخل الزنزانة، باعتباره رمزا لثورة جاءت يوماً من أجل 

الجميع: »يسود الزنزانة هدوء تام، أجلس أمام شاشة 

التلفاز وبجواري أصدقاء الزنزانة. تتصاعد من أفواهنا 

نوافذ  إحدى  من  السماء  الى  أنظر  السجائر،  أدخنة 

املظالم.  يرفع  وأن  الحق  ينتصر  أن  الله  داعيا  الزنزانة 

حكمت  الصدمة:  فتأتي  التلفاز  صوت  دعائي  يقطع 

فساداً  وعاثوا  وسرقوا  نهبوا  من  على  بالبراءة  املحكمة 

على أرض هذه الوطن. حكمت املحكمة ببراءة من قتلوا 

جيال كامال حاملا بالتغيير.. مبارك والعادلي. انتفضتُ من 

وانفتحت  والثقيل  الضيق  فراشي  الى  وتوجهت  مكاني 

حتى  حولي  التفوا  أمه.  فقد  الذي  كالطفل  البكاء  في 

ال  حقا  له  من  ان  فليكن،  لنفسي:  قلت  وعندها  هدأت، 

البداية«.  من  يستحقه  لم  ليأخذه،  يكمل  أن  يستطيع 

لم  ينس »ممدوح« أن يذيل رسائله جميعاً بهذا العنوان 

الكئيب الذي ال يليق به: »سجن القاهرة – طرة، تحقيق 

ـ عنبر 1 شديد الحراسة ـ زنزانة 16 ب«.

أحالم عبد الرحمن

ليس  يُقهر،  ال  بطاًل  تكون  أن  منك  املطلوب  »ليس 

املطلوب أال توجعك التفاصيل الصغيرة، ال تداري ضعفك 

كان  ما  دائماً  هذا  إنسانيتك«..  من  يوماً  تخجل  وال 

املحاكم  قاعات  داخل  الشباب  القديم  الجيل  يوصي 

الطالب  رسالة  جاءت  ولهذا  الترحيل.  سيارات  وأمام 

اآلالف،  حال  لتختصر  الجندي  الرحمن  عبد  الصغير 

وقسوة  الحر  بقيظ  السنة  فصول  عليه  تعاقبت  بعدما 

ذو  األملانية  الجامعة  ـ  طالب  الرحمن  عبد  ترجم  البرد. 

الـ19 عاما املحكوم عليه بـ15 عاما سجنا بتهمة االنتماء 

الكبرى  اآلالم  حجم  بسيطة  بكلمات  ـ  إرهابية  لجماعة 

بين  وجوده  بسبب  وجسدياً  نفسياً  لها  يتعرض  التي 

جدران السجن. كتب تحت عنوان »أحالم«: »باحلم.. 

حاجة  عليها..  راسي  أسند  الشبشب  بدل  مخدة  أالقي 

نايم..  وإنا  رجلي  أفرد  األرض..  بدل  عليها  أنام  طرية 

صوت  على  هصحى  مش  إني  متطمن  وأنا  أنام  أتقلّب، 

أو إيد بتطرقع على قفايا.. أدخل الحمام  بيسب الدين 

فيه  أذاكر  مكان  قدامي..  واحد   25 استنى  ما  غير  من 

وحاجة أعلى من األرض أسند عليها.. أشوف أهلي أكتر 

نضيفة..  مية  أشرب  إسبوعين..  كل  ساعة  نص  من 

أشوف الشمس.. أدخل اإلمتحانات..آخد نفس من غير 

ما أفتكر إني مسجون«.

التعذيب.. واأللواح املكتوبة

جرائم التعذيب التي يتعرض لها سجناء الرأي بهدف 

كسر إرادتهم تحتل مئات الصفحات، وتشمل الرسائل 

الجماعية ذات الخط البسيط ألطفال »املؤسسة العقابية 

املعروفة  البالغين« في مدينة االسكندرية،  للسجناء غير 

بـ »كوم الدكة« ، فقد كتب ما ال يقل عن 40 شابا صغيرا 

من  له  تعرضوا  ما  مختلفة،  تظاهرات  من  عليهم  قُبض 

ضرب وتعذيب على يد القوات الخاصة عند محاولتهم 

نفسه  التعذيب  وهو  الطعام.  عن  ــراب  إض تنظيم 

تم  الذي  طه  كريم  املعتقل  عنها  حكى  التي  والجرائم 

ترحيله هو و85 آخرون قُبض عليهم من أماكن متفرقة 

في الذكرى الثالثة لثورة يناير: »قاموا بنقلنا إلى سجن 

وادي النطرون، وهناك تأكدنا ان الهدف هو إذاللنا قبل 

بالكهرباء  للصعق  تعرضنا  القضاء.  لساحات  الوصول 

اقتحموا  األيادي«،  »تسلم  أغنية  ترديد  على  وإجبارنا 

متعلقاتنا  وحرقوا  مالبسنا  من  وجردونا  الزنازين  علينا 

الشخصية من مالبس وأطعمة وكتب، ربطونا من رقابنا 

بالحبال كالكالب وسحلونا على بطوننا«..

ابتسامات وأشواق وحنين

رسائل بحجم الحياة، تقرأ بعضها فيدفعك للضحك 

رغم ما بها من مأساة، وأخرى تقرأها فيسابقك الشوق 

والحنين. فمن داخِل محبسه أرسل الناشط السياسي 

لؤي القهوجي الى رفيقة نضاله ماهينور املصري رسالة 

لكِ،  »هنيئاً  ضاحكاً:  لها  ويقول  بالحرية  فيها  يهنئها 

نفسي  أملك  ال  الصيف،  موسم  قبل  الزنزانة  من  مررت 

مقطع  لكِ  أرسلت  لكنت  الفرصة  لدي  لو  الضحك،  من 

نتمكن من  لم  اإلفراج عنكِ،  فيديو ونحن نستقبل خبر 

التصفيق والتهليل فنحن مشغولون بهرش ظهر بعضنا 

البعض بعد أن تمكن منا مرض الجرب. سنتذكر اإلفراج 

عنك دائماً بهذه الحركات الهستيرية لليد«.

أثناء  وقد كان للعشق نصيب أيضاً، فحملت السيدة 

»أيتها  )ن(:  لحبيبته  أحمد  ابنها  من  رسالة  زيارتها 

الجميلة التي أحببتها، ال تصدقي كل هذه التهم. ال شيء 

حديثي  انقطاع  سوى  األرض  على  نومتي  في  يوجعني 

إليكِ. أعرف ما تشعرين به اآلن، وما يقوله لكِ  الطويل 

والدكِ عني. نعم هو محق، لن أستطيع أن أفعل أي شيء، 

فيها  التقينا  التي  األيام  تلك  هي  للصبر  يدفعني  ما  لكن 

وفق  أحمد،  طويال..«.  أهلي  إلى  تحدثي  نلتقي.  أن  دون 

لكنه  سياسي  لتيار  ينتمي  ال  شاب  حقوقية،  شهادات 

املتظاهِرات  بعض  عن  الشرطة  رجال  أذى  لصد  توقف 

الالتي بالتأكيد يشبهن حبيبته.

 ننهي هذا الحديث املوصول بالوجع املتشوق للحرية 

مع أبيات الشاعر والناشط السياسي عمر الحاذق الذي 

كتب من داخل الزنزانة:

إذا مِتّ ال تدفنوني هنا

وهاتوا السماءَ إليَّ

أللعبَ فيها مع الصبْيةِ الراحلينَ،

سنصنعُ من غيمةٍ كرةً

وسنلعبُ حتى تفيضَ على األرضِ أحالمُنا.

رسائل السجناء: مصر التي في الزنزانة

80 في املئة من مصانع قطاع غزة تضررت بسبب الحصار اإلسرائيلي املشدّد على القطاع،

ما تسبب بإغالقها بالكامل أو جزئيا، حسب تصريح رئيس اللجنة الشعبية

ملواجهة الحصار في غزة الذي أشار إلى أن خسائر القطاع الصناعي السنوية

املباشرة تفوق 150 مليون دوالر، خال خسائر غزة عامّةً.

.. بــألــف كـلــمـة
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ـ موريتانيا بحاجة لسنوات تعليم ـ املختار ولد محمد

ـ سدّ النهضة: الوفاق بدياًل من الحرب ـ خالد محمد علي

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

يوميّات عاديّة من اليمن

داخل مصر مهما زاد الفقر ومهما بئست الحياة، الطبقة الوسطى والبرجوازية 

الكبيرة، بإعالمهم وبلطجتهم وجبروتهم، قادرون بقدرة قادر على رسم البلد 

على صورتهم: مشاكلهم هي مشاكلها ومعاناتهم هي معاناتها. واالستيالء على 

حصريّة صفة املواطَنة لهم. حتى ملّا عملوا ثورة كان فيه حرص من يسارها زيّ 

يمينها أن تتوسم بوسمهم االجتماعي .. فيه قدرة قاسية على الردم ع الباقيين، 

فقرا أو فالحين أو أي آخر صعب استيعابه في الصورة بتاعتهم.

املصريين في الخارج بيكسروا الحكاية دي، ألنهم ببساطة في الخارج متقدرش 

تسيطر بالكامل على وجودهم الطفْشان، غير بس إن عند كلّ منحنى ومنعطف 

إقليمي كبير بنفتكر فجأة أن فيه مئات اآلالف بل ماليين املصريين بره، خصوصا 

ويعيشوا  بحياتهم  يخاطروا  مستعدين  دُول  اآلالف  وأن  العربي،  املحيط  في 

مصر.  في  حياتهم  من  وأكرم  يُسرا  أكثر  بره  الحياة  ألن  ودمار  حروب  وسط 

الناس اندهشت من طوابير املصريين اللي عايزين يسافروا ليبيا، وبيندهشوا 

أكتر ملا يعرفوا إن فيه لحدّ دلوقتي رحالت يومية لتهريب املصريين لليبيا، فيها 

من 500 لـ 1000 واحد، والرحالت دي نسبة الفْقد فيها عالية... الحكومة بعد 

جريمة دبح الناس في ليبيا كان أكثر تصريح واضح ليها هو تحذير الناس من 

السفر، وإعالنها في نفس الوقت أن املوضوع بره إيديها وكان أحطّ مشهد هو 

مشهد أحد مذيعي إعالم الغبرة وهو بيقول ألحد أهالي املخطوفين »قلنا محدش 

يسافر.. ذنبكم على جنبكم«. غالبة سوهاج وبني سويف والفيوم اللي كأنهم 

والعدم سواء، بيزعجوا مزاج السادة ملجرد إنهم محسوبين على البلد براها، 

وأنهم لألسف جزءاً من »صورة مصر« بالرغم من أنهم »مقشفين والد كلب«. 

املليون  فوق  هناك  عايش  ربما  موجودة كان  لسه  العراق  ما كانت  أيام  زمان 

مصري، كتير منهم دخلوا بالبطاقات الشخصية الورق بتاعت زمان. املصريين 

مصريين..  مفيهاش  العراق  أن  بدا  ما  لحد   1991 بعد  من  يرجعوا  قعدوا  دول 

الـ70 ألف  املفاجأة واتقال وقتها تقدير إن لسه فيه هناك فوق  لحد ما ظهرت 

مصري... واللي لفت نظري ساعتها أن الجزيرة كانت عاملة تقرير مقابالت مع 

فالحين عراقيين أثناء الغزو في قرى الجنوب، ودي كانت أول مرة ينكشف لينا 

العراقيين  الفالحين  أن  العراقي ولهجته عبر اإلعالم، ولفت نظري  فيها الشعب 

اللهجة كانت  ألن  املقابالت  من  فاهم حاجة  مكنتش  أنا  زينا جالليب.  بيلبسوا 

عراقي  بيتكلم شوية  عراقي  مواطن  ما جه  لحدّ  الواحد،  أذن  على  غريبة  لسه 

وشوية صعيدي، ووراه اتنين تانيين بيتكلموا كده.. 

ودول هم املهاجرين املصريين الفالحين اللى راحوا قعدوا مع اخواتهم الفالحين 

هناك وعملوا الخلطة السحرية الجديدة دي. يا تُرى فيه قدّ إيه كده من املردوم 

عليهم. طبعاً الدولة املصرية متعرفش ومش حتعرف، ومش عايزة تعرف فيه قد 

إيه مصريين بره.. مصريين من دُول.. مش من بتوع الحبر الفسفوري.. وده 

بمناسبة إن برضه طلع فيه مصريين في اليمن. 

من صفحة mohamed naeem على فايسبوك ـ مصر

سنة(   14( الزرقة  زيد  الطفل  انتحار  عن  األصدقاء  أحد  يحدثني  ـ 

تزايد  عن  بألم  يخبرني  ذاته  الصديق  املتوحش.  عاملنا  مغادرة  مُقرّراً 

آملتني  شخصياً.  يعرفه  الذي  الثالث  الطفل  وأنه  الظاهرة  لهذه  الفت 

التفاصيل التي أفصح عنها، فيما يعتقد أنها األسباب وراء انتحاره..

يقطنها  قرية  استهدف  الذي  للعدوان  الجوية  الغارة  نبأ  أتابع  ـ 

من  العديد  وراءها  وخلفت  تعز،  بمحافظة  ماوية  منطقة  في  مدنيون 

الضحايا. فأجد ضميري ينكمش وأنا أتابع ردود فعل ما زالت مرحّبة 

بالعدوان ومهللة له..

ـ أتابع توغل امليليشيا جنوباً ناثرة األشالء والدم والخرائب حولها، 

بكل إصرارها على استئصال أمان الناس وحياتهم وإفساد ما تبقى من 

بالحياة والعيش، ثم  أن نستمر فيه  العالم يستحق  يقينهم بأن هذا 

مقتل  نبأ  من  التيقن  بإمكانه  بفجيعة عن كيف  آخر  يراسلني صديق 

إن  لكم  أقول  أن  ويكفي  أبين،  محافظة  أبناء  من  أحمد سنان  صديقه 

حروفه كانت تبكي دماً، لكي أنكسر ذاهاًل مع كل هذا املوت.

ـ أتلقى اتصااًل من أحد أصدقائي يرجوني فيه أن أتعاون معه لنوفر 

بأي ثمن كيساً من القمح لجارتهم التي انقطع االتصال بينها وبين 

تواجه  امرأة وحيدة  أن جارتهم  يخبرني  الحرب،  بدأت  منذ  زوجها 

باألجرة  عاماًل  كان  الذي  والدهن  فقدان  بعد  بنات   4 تربية  كارثة 

اليومية..

حياتنا  تفصح  املوت،  أخبار  تتوسع  الصور،  من  الكثير  تنشر  ـ 

وكتاباتنا عن مآسٍ بال حد، ال شيء غير الحزنِ. حتى أني أجد كلماتي 

بعينه،  انتهاك  ضحايا  مع  تضامني  أعلنت  كلما  أكثر  ال  عبثاً  تبدو 

للتضامن  اليمنيين  مشكالت  من  يناسبني  ما  انتقاء  أمارس  وكأنني 

معها والتأسي عليها. في آخر األمر يبدو الصمت حاًل مالئماً، والسكوت 

عن  سكوتاً  ليس  هذا  السواد.  خريطة  مع  للتعامل  وسيلة  أنسب 

الحقيقة، وإنما عن االنتقاء الذي يبدو وكأنه جريمة مضافة لكل هذا 

الهول من الجرائم واألحقاد.

أعلنُ نفسي متضامناً مع اإلنسان الذي ذوبته املأساة في أعماقنا، فلم 

نعد نتعاطف حتى مع أنفسنا.

من صفحة »عمار السوائي« على فايسبوك ـ اليمن

مهما زاد الفقر.. في مصر

هذا ليس سكوتاً

مدونات

صاحب محل الحالوة/الهريسة األشهر في صنعاء يسخّر جزءاً من إيراداته الستقطاب شباب متميزين من قريته ويدرّسهم في الجامعة ويشرف عليهم إلى أن يتخرجوا.

)تصوير ونصّ ثناء فاروق - اليمن(

منى سليم

 صحافية من مصر

مقهى في صنعاء، ثناء فاروق/اليمن
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»كوني أبيع خبز ولحوح خالّني مستقلة ما عاد احتاج أحد يعينني«، شارع جمال عبد الناصر في العاصمة صنعاء
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